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SECRETARIA GENERAL DEL PLE
FS/cg

ALCALDE PRESIDENT :
JESÚS ROS PILES (P)

Sessió Ordinària del Ple, del dia
05/11/2020.

TINENTS I TINENTES / REGIDORS I
REGIDORES:
Tinents d'Alcaldia i Regidors
Inmaculada Amat Martínez (T)
Andrés Campos Casado(P)
Raúl Claramonte Val (P)
Marina Olivares Hernández (T)
Jose Pascual Martínez Climent (T)
Patricia Sáez Orea (T)
Jose Antonio Castillejo Durán (T)
Asunción Ferrer San Pablo (T)
Francisco José Arnau Roig (T)
Esmeralda Torres Guillén (T)
José Daniel Iserte Carbó (T)
Antonio Nebot Soriano(P)
María Desamparados Folgado Tonda (P)
José Francisco Gozalvo LLácer (T)
Dolores Roch Cazorla (T)
Ignacio Carratalá Belloch (T)
Salvador Císcar Juan (T)
Arturo García Gil (T)
Ana María Penella Busach (T)
Adelina González Borrull (T)
Pau Alabajos Ferrer (P)
Mª Carmen Silla Mora (T)
Salvador Benlloch Pascual (P)
Antonio Jose Martínez Moreno (T)

De conformitat amb el que es
disposa per l'apartat 3 de l'article 46 de
la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de
les bases del règim local, introduït per la
Disposició Final Segona del Real Decret
Llei 11/2020, de 31 de març, pel qual
s'adopten
mesures
urgents
complementàries en l'àmbit social i
econòmic per a fer front al COVID-19, es
procedeix a la celebració de la següent
sessió plenària en manera presencial (P)
i telemàtic (T)

INTERVENTORA MUNICIPAL:
Mª CARMEN APARISI APARISI (T)
SECRETARI GENERAL DEL PLE:
FERNANDO SALOM HERRERO (P)

A Torrent, a les 19.00 hores, es
van reunir en primera convocatòria, a la
Sala de Sessions de la Casa
Consistorial, presidida per l’Excm. Sr.
Alcalde President JESÚS ROS PILES,
els Il·lms. Srs. i Sres. Tinents i Tinentes
d’Alcalde i els Srs. i Sres. Regidors i
Regidores citats al marge, amb
l’assistència de la Sra. Interventora
General i el Sr. Secretari General del
Ple.
La Presidència obri i inicia la
sessió, passant a tractar-hi els
assumptes que figuren en l’ordre del dia
següent:
1. APROVACIÓ DE LES ACTES
DE SESSIONS ANTERIORS.
*Ordinària 01/Octubre/2020
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2. 14756/2020/GEN - DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DE L’AJUNTAMENT DE
TORRENT PER A FER VALDRE I RECONÈIXER EL “BALL DE TORRENT”
COM A BÉ IMMATERIAL DE RELLEVÀNCIA LOCAL.
3. 12815/2020/GEN - DONAR COMPTE AL PLE DEL PLA ANUAL DE CONTROL
FINANCER 2020.
Validar en: https://www.torrent.es/PortalCiudadano/

Identificador: Fy+T O38C dq9T KsOW R8r3 7LUP Ook= (Válido indefinidamente)

Ple Ordinari 05-11-2020

4. 12309/2020/GEN - DONAR COMPTE AL PLE DELS INFORMES AMB
OBJECCIÓ O DISCONFORMITAT EMESOS PER LA INTERVENCIÓ
MUNICIPAL EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2020.
5. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 1, D'ECONOMIA, HISENDA, PERSONAL,
MODERNITZACIÓ I OCUPACIÓ.
5.01. 5701/2020/GEN - SOL·LICITUD BONIFICACIÓ ICIO EN NAU EXISTENT
AL CARRER PARET DECANTÀ, 15 DEL SECTOR 1, PER CONCÓRRER
CIRCUMSTÀNCIES DE FOMENT D’OCUPACIÓ FORMULADA PER LA
MERCANTIL CELEVANT, SL.
5.02. 10757/2020/GEN - SOL·LICITUD BONIFICACIÓ DEL 95% ICIO EN
HABITATGE SITUAT EN AV. SANT LLORENÇ, 68 PER TRACTAR-SE
D’UN IMMOBLE SUSCEPTIBLE DE SER CATALOGAT, FORMULADA PEL
SR. JOSÉ MARÍA HITA CAMUÑAS.
5.03. 11291/2020/GEN - AUTORITZACIÓ COMPATIBILITAT ACTIVITAT
SECUNDÀRIA FORMULADA PEL SR. MANUEL HERRERO MAS.
5.04. 12806/2020/GEN - RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS.
FRA. F/2019/1657.
5.05. 14243/2020/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS DE SUPORT
PRESSUPOSTARI 2020/2021 AL COMERÇ LOCAL, L’HOSTALERIA I ELS
MERCATS DE TORRENT.
6.

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

MEDI

AMBIENT,

6.01. 12973/2020/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS DE
RECONEIXEMENT I SUPORT A TOT EL SECTOR AGROALIMENTARI
VALENCIÀ.
6.02. 13072/2020/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL POPULAR PER A LA
MODERNITZACIÓ I POSADA EN VALOR DEL COS DE LA POLICIA
LOCAL DE TORRENT.
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6.03. 13322/2020/GEN - MOCIÓ CONJUNTA DELS GRUPS MUNICIPALS
SOCIALISTA I CIUDADANOS EN DEFENSA DE LA PROPIETAT PRIVADA
I EL DRET A L’HABITATGE.
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6.04. 13344/2020/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL POPULAR PER INSTAR EL
GOVERN D’ESPANYA A APROVAR DE MANERA URGENT UNA LLEI
QUE GARANTISCA EL DRET CONSTITUCIONAL A LA PROPIETAT
PRIVADA
I
COMBATA
EFICAÇMENT
L’OCUPACIÓ
IL·LEGAL
D’HABITATGES.
6.05. 13802/2020/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL POPULAR PER A LA
CREACIÓ D’ESTACIONAMENTS PERIFÈRICS A TORRENT.
6.06. 14334/2020/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL VOX SOBRE EL
COMPLIMENT DE L’ORDENANÇA DE RASES I CALES EN LA VIA
PÚBLICA.
7. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 3, ADMINISTRACIÓ, BENESTAR SOCIAL,
EDUCACIÓ I JOVENTUT.
7.01. 14664/2020/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS PER
TORRENT. 25 NOVEMBRE 2020, ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA
CONTRA LES DONES.
7.02. 14496/2020/GEN - MOCIÓ CONJUNTA GRUPS MUNICIPALS
SOCIALISTA I CIUDADANOS AMB MOTIU DEL DIA INTERNACIONAL PER
L’ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA CONTRA LES DONES.
8. TRÀMIT EXTRAORDINARI.
8.01. 14140/2020/GEN - PROPOSTA MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL
REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR
DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA.
8.02. 14140/2020/GEN - PROPOSTA MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL
REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DEL
SERVICI D’AJUDA DOMICILIÀRIA.
8.03.

14140/2020/GEN - PROPOSTA MODIFICACIÓ ORDENANÇA
REGULADORA DE LA TAXA PER UTILITZACIÓ DE TERRENYS D’ÚS
O DOMINI PÚBLIC AMB PARADES, BARRAQUES, CASETES DE
VENDA, QUIOSCOS, ETC.

8.04. 14140/2020/GE – PROPOSTA MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL
REGULADORA
DE
L’IMPOST
SOBRE
CONSTRUCCIONS,
INSTAL·LACIONS I OBRES.
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8.05. 14140/2020/GEN – PROPOSTA MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL
REGULADORA DE LA TAXA PER L’OCUPACIÓ TEMPORAL DEL
DOMINI PÚBLIC LOCAL O DE TERRENYS D’ÚS PÚBLIC AMB
TERRASSES DE VETLADORS I ALTRES ELEMENTS ANÀLEGS PER
A ACTIVITATS D’HOSTALERIA.
9. CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN.
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9.01. DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA DES DEL 26 DE
SETEMBRE FINS AL 30 D’OCTUBRE DE 2020, DEL NÚM. 3753 AL
NÚM. 4377 INCLUSIVAMENT.
9.02. PRECS I PREGUNTES.
1. APROVACIÓ DE LES ACTES DE SESSIONS ANTERIORS.
S'aprova, per unanimitat, l’acta de la sessió ordinària celebrada el dia 1
d’octubre de 2020.
2. 14756/2020/GEN - DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DE L’AJUNTAMENT DE
TORRENT PER A FER VALDRE I RECONÈIXER EL “BALL DE TORRENT” COM
A BÉ IMMATERIAL DE RELLEVÀNCIA LOCAL.
Es dóna compte de la declaració institucional de l'epígraf, el text literal
de la qual és:
"La Convenció per a la Salvaguarda del Patrimoni Cultural Immaterial
de la Unesco, celebrada el 17 d'octubre de 2003 a París, entén que el patrimoni
cultural immaterial es manifesta, entre altres, en les tradicions i expressions orals, les
arts de l'espectacle, usos socials, rituals i actes festius. Aquest patrimoni cultural
immaterial és el que s'ha de salvaguardar mitjançant mesures que en garantisquen
la viabilitat: identificació, documentació, investigació, preservació, protecció,
promoció, valoració, transmissió i revitalització.
La llei 4/1998, d'11 de juny, del Patrimoni Cultural Valencià recull en el
preàmbul que el patrimoni cultural valencià és una dels principals senyals d'identitat
del poble valencià i el testimoniatge de la seua contribució a la cultura universal. Els
béns que l'integren constitueixen un llegat patrimonial de valor inapreciable, la
conservació i l'enriquiment del qual correspon a tots els valencians i valencianes i
especialment a les institucions i als poders públics que els representen. A més, en
l'article 1.3 estableix que "formen part d'aquest patrimoni com a béns immaterials les
expressions de les tradicions del poble valencià en les seues manifestacions
musicals, artístiques, esportives, religioses, gastronòmiques o d'oci, i especialment
aquelles que han sigut objecte de transmissió oral, les que mantenen i potencien l'ús
del valencià (...)".
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El Ball de Torrent, com a manifestació tradicional d'una combinació de
dansa, música i narració satírica, és una expressió del nostre patrimoni cultural
immaterial. Probablement té els orígens en les festes que es van celebrar a Torrent
amb motiu de l'estada per malaltia del virrei de València, en els mesos de juliol i
agost de 1665. Aquest ball teatral popular es va representar des del segle XVII fins a
principis del segle XX, en multitud d'ocasions, per la Comunitat Valenciana, fins i tot
a Terol (1783). Es compon d'una sèrie d'escenificacions musicals i teatrals,
separades clarament per la intervenció de la rondalla, que feia que el públic
s’incorporarà al ball.
Inicialment molt popular, progressivament es va deixar de representar
fins a quasi desaparèixer, encara que sempre ha romàs en el nostre patrimoni
l'expressió "acabar com el ball de Torrent", quan alguna cosa té un mal final.
El folklore és una de les manifestacions culturals del nostre poble que,
generació rere generació, ha sigut un llenguatge universal. Així doncs, recuperar el
Ball de Torrent, joia de la nostra cultura popular, és una tasca elogiable i també ho
és el treball que han dut a terme diferents grups de dansa tradicional, en el cas dels
grups torrentins especialment els del Grup de la Llar Antoniana de l'U i Dos de
Torrent quant a recuperació del ball, la música i la indumentària que s'han plasmat
en puntuals representacions en la Comunitat Valenciana. Destaquen les
representacions en els anys 2000, 2001 i 2018 a Torrent, sense oblidar l'actuació en
la Fira Internacional del Turisme a Madrid en el 2019. Així mateix cal reconéixer el
treball realitzat pel grup de ball que porta el seu nom "El Ball de Torrent", tant en la
promoció a través de diferents mitjans com en el seu esforç per acostar aquesta
tradició al públic infantil amb el "Ball de Torrent per a la xicalla".
El Ball de Torrent ha de considerar-se un bé que cal protegir i ser
reconegut socialment. Recuperar i reconèixer una manifestació com aquesta del
nostre folklore contribuirà, sens dubte, a reforçar la nostra identitat i a estrènyer els
nostres llaços socials.
La identitat de la nostra ciutat es construeix a través de la seua
diversitat, però essencialment amb la protecció i promoció dels seus elements
identitaris. El Ball de Torrent, en la mesura en què és una manifestació cultural
d'inestimable valor històric i artístic, necessita una consideració especial, tant dins
del nostre municipi com en el conjunt de la nostra Comunitat.
Per aquest motiu la Corporació de Torrent es proposa iniciar els tràmits
que pertoquen amb l'administració autonòmica i altres administracions, amb la
finalitat que el Ball de Torrent siga inclòs en l'Inventari General del Patrimoni Cultural
Valencià, amb la qualificació de Bé Immaterial de Rellevància Local.
Així com impulsar la revaloració i el reconeixement social del Ball de
Torrent, mitjançant campanyes de divulgació pel territori, creant els instruments que
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fomenten la col·laboració entre les institucions titulars de Béns Immaterials de
Rellevància Local a fi de difondre i mantindre el nostre patrimoni immaterial".
3. 12815/2020/GEN - DONAR COMPTE AL PLE DEL PLA ANUAL DE CONTROL
FINANCER 2020.
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Es dóna compte, i el Ple queda assabentat de l’aprovació del Pla Anual
de Control Financer exercici 2020 de la Intervenció General, que copiat literalment
diu:
“INTRODUCCIÓN
El Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el
régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local
establece, en su artículo 31, la obligación del órgano interventor de la entidad local
de elaborar un Plan Anual de Control Financiero que recoja las actuaciones de
control permanente y de auditoría pública a realizar durante el ejercicio.
El plan anual de control financiero incluirá todas aquellas actuaciones
cuya realización por el órgano interventor derive de una obligación legal
(actuaciones obligatorias planificadas) y las que anualmente se seleccionen sobre la
base de un análisis de riesgos consistente con los objetivos que se pretendan
conseguir, las prioridades establecidas para cada ejercicio y los medios disponibles
(actuaciones planificadas no obligatorias).
La determinación de las actuaciones de control a realizar se ha
realizado teniendo en cuenta en primer lugar la realidad de los medios disponibles,
pocos atendiendo al volumen de presupuesto, y a los resultados de actuaciones de
control interno anteriores.
Este plan será objeto de aprobación por la Intervención Municipal y se
remitirá al Pleno de la Corporación para su conocimiento.
PRIMERO. - ÁMBITO SUBJETIVO Y OBJETIVO DEL PLAN
Ámbito subjetivo
El Sector Público Local de Torrent sujeto a control interno está
integrado por las siguientes entidades:



Ayuntamiento de Torrent
Organismos autónomos:
o Consell Agrari
o Junta Local Fallera
o Fundación Deportiva Municipal
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o
o
o
o
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Nous Espais
Retosa
Aigües de l’Horta
Idea’t

Consorcios:



o Consorcio Xarxa Joves
o Consorcio gestión deportes Esports Horta
Ámbito objetivo
Actuaciones de control interno a realizar en las entidades incluidas en
el sector público local de Torrent:

FUNCIÓN
INTERVENTORA

CONTROL FINANCIERO
Auditoría
Control
permanente
De
planificables cuentas

De
cumplimiento

Operativa

SI

SI

NO

NO

NO

SI

SI

SI

NO

NO

SI

SI

SI

NO

NO

SI

SI

SI

NO

NO

SI

SI

SI

NO

NO

SI

SI

SI

NO

NO

NOUS ESPAIS

NO

NO

SI

SI

SI

IDEA´T

NO

NO

SI

SI

SI

RETOSA

NO

NO

SI

SI

SI

NO

NO

SI

SI

SI

AYUNTAMIENTO
OAM
JUNTA
LOCAL
FALLERA
OAM
FUNDACION
DEPORTIVA
OAM CONSELL
AGRARI
CONSORCIO
XARXA JOVES
CONSORCIO
GESTION
SERVICIOS
DEPORTIVOS

AIGUES
L´HORTA

DE

(*) La auditoría de cuentas de las empresas que están obligadas a auditarse por la
norma mercantil (NOUS ESPAIS Y AIGUES DE L’HORTA) queda fuera del alcance
del control financiero. -art. 29.3 A) e) del RCI-. En los pliegos no debe figurar éste
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alcance y, sobre estas sociedades, solo debemos realizar la auditoría de
cumplimiento y la operativa -Art. 29.3 B) del RCIEl ejercicio del control financiero se ejercerá mediante actuaciones de
control permanente y auditoría pública.
Dentro las actuaciones de control permanente planificables
encontramos las obligatorias y las seleccionables. Estas serán las siguientes:
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Obligatorias:
FACTURA ELECTRÓNICA (artículo 12.3 de la Ley 25/2013 de impulso
de la factura electrónica). Para ello se verificará que los
correspondientes registros contables de facturas cumplen con las
condiciones de funcionamiento previstas en la ley, y en particular, que
no quedan retenidas facturas presentadas en el punto general de
entrada de facturas electrónicas que fueron dirigidas a órganos o
entidades de la respectiva Administración en ninguna de las fases del
proceso. Se incluirá un análisis de los tiempos medios de inscripción de
facturas en el registro contable de facturas y del número y causas de
facturas rechazadas en la fase de anotación en el registro contable.
CUENTA 413 “Acreedores por operaciones pendientes de aplicar al
presupuesto”
MOROSIDAD: De conformidad con la DA 3ª LO 9/2013, se efectuará
informe de control en el que se verifique la existencia de obligaciones
derivadas de gastos realizados o bienes y servicios recibidos para los
que no se ha producido su imputación presupuestaria.
Seleccionables:
CONTRATACIÓN: Contratos
fiscalización previa limitada.

menores,

por

estar

exentos

de

SUBVENCIONES: Concesión de subvenciones directas y nominativas
del área de Cultura y Fiestas por parte del Ayuntamiento en el ejercicio
2020 cuyo importe sea superior a 2.000 euros.
actuaciones:

En materia de auditoría pública se realizarán las siguientes

Auditoría de cuentas: Se verificará que la estructura y contenido de la
Cuenta General del ejercicio 2020 se adecua a la normativa vigente, así como que
los datos que figuran en el Balance y en la Cuenta del resultado económicopatrimonial reflejan la imagen fiel de las siguientes entidades:
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Fundación Deportiva Municipal,
Junta Local Fallera,
Consell Agrari
Consorcio XarxaJoves net
Consorcio de gestión deportes Esports Horta
IDEA’T
RETOSA

Auditoría operativa: Se analizará el cumplimiento de las normas en la
contratación de personal y se verificará que la actividad económico-financiera
realizada durante el ejercicio 2020 responde a los principios de buena gestión de las
siguientes entidades:
o IDEA´T,
o RETOSA,
o NOUS ESPAIS
o AIGÜES DE L´HORTA.
Auditoría de cumplimiento: Se analizará el cumplimiento de las
normas en la contratación de personal y se verificará que la actividad económicofinanciera realizada durante el ejercicio 2020 responde a los principios de buena
gestión de las siguientes entidades:
o RETOSA
o NOUS ESPAIS
o AIGÜES DE L´HORTA.
SEGUNDO. - PLANIFICACIÓN TEMPORAL DE LAS ACTUACIONES
Las actuaciones de control permanente se llevarán a cabo durante el
primer semestre del ejercicio 2021, sin perjuicio de la ampliación del plazo si así
resultara necesario por parte de la Intervención.
Con respecto a las auditorias, el inicio y de las actuaciones se realizará
durante el ejercicio 2021.
TERCERO. – MEDIOS DISPONIBLES
Los medios disponibles, tanto materiales como humanos, del
departamento de Intervención no son suficientes para atender a las actuaciones
previstas en el presente Plan por lo que las actuaciones de control permanente de
carácter obligatorio y seleccionable se llevarán a cabo directamente por la
Intervención municipal, sin perjuicio de la colaboración que resulte necesaria,
mientras que las actuaciones de auditoría pública se realizarán mediante contrato de
colaboración con firma privada de auditoría. En todo caso los trabajos serán
supervisados y dirigidos por la Intervención.
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Es necesario dotar al departamento de Intervención de más medios
humanos y materiales para poder llevar a cabo las funciones encomendadas por el
RD 424/2017. En estos términos se expresa la citada norma al indicar en su artículo
4.3 que el órgano interventor dispondrá de un modelo de control eficaz y para ello se
le deberán habilitar los medios necesarios y suficientes.
CUARTO.- MODIFICACIÓN DEL PLAN
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La Intervención podrá modificar el presente PACF como consecuencia
de la ejecución de controles en virtud de solicitud o mandato legal, variaciones en la
estructura de las entidades objeto de control, insuficiencia de medios o por otras
razones debidamente ponderadas. El PACF modificado será remitido a efectos
informativos al Pleno.
QUINTO.- RESULTADOS
El resultado de las actuaciones de control permanente efectuadas por
la Intervención con respecto al Ayuntamiento y de cada una de las auditorías
realizadas a la sociedad mercantil se documentará en informes escritos, en los que
se expondrá de forma clara objetiva y ponderada los hechos comprobados, las
conclusiones obtenidas y, en su caso, las recomendaciones sobre las actuaciones
objeto de control. Asimismo, se indicarán las deficiencias que deban ser subsanadas
mediante una actuación correctora inmediata, debiendo verificarse su realización en
las siguientes actuaciones de control.
SEXTO.- INFORMACIÓN AL PLENO
Los informes definitivos de control financiero serán remitidos por el
órgano interventor al gestor directo de la actividad económico-financiera controlada y
al Presidente de la Entidad Local, así como, a través de este último, al Pleno, para
su conocimiento. El análisis del informe constituirá un punto independiente en el
orden del día de la correspondiente sesión plenaria.
Los informes de auditoría deberán publicarse en la sede electrónica de
la Corporación y remitirse a la IGAE.
Por último, el órgano interventor elaborará con carácter anual y con
ocasión de la aprobación de la Cuenta General, un informe resumen de los
resultados del control interno que será remitido al Pleno, a través del Presidente de
la Corporación, y a la IGAE y contendrá los resultados más significativos derivados
de las actuaciones de la función interventora y del control financiero realizados en el
ejercicio anterior.
El Presidente de la Corporación formalizará un Plan de acción que
determine las medidas a adoptar para subsanar las debilidades, deficiencias, errores
e incumplimientos que se pongan de manifiesto en el citado informe resumen”.
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4. 12309/2020/GEN - DONAR COMPTE AL PLE DELS INFORMES AMB
OBJECCIÓ O DISCONFORMITAT EMESOS PER LA INTERVENCIÓ MUNICIPAL
EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2020.
Es dóna compte, i el Ple queda assabentat dels informes amb objecció
o disconformitat emesos en el tercer trimestre de 2020, que a continuació es
relacionen:
Validar en: https://www.torrent.es/PortalCiudadano/
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“Per la present, adjunt li remet còpia dels informes amb objecció o
disconformitat emesos en el tercer trimestre de 2020 que a continuació es
relacionen:
775-2020 Relació de Factures
793-2020 Reconeixement Obligació
796-2020 Devolució Ingressos
803-2020 Relació de Factures
808-2020 Reconeixement Obligació
821-2020 Relació de Factures
892-2020 Relació de Factures
893-2020 Relació de Factures
932-2020 Relació de Factures
944-2020 Relació de Factures
985-2020 Relació de Factures”
5. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 1, D'ECONOMIA, HISENDA, PERSONAL,
MODERNITZACIÓ I OCUPACIÓ.
5.01. 5701/2020/GEN - SOL·LICITUD BONIFICACIÓ ICIO EN NAU EXISTENT AL
CARRER PARET DECANTÀ, 15 DEL SECTOR 1, PER CONCÓRRER
CIRCUMSTÀNCIES DE FOMENT D’OCUPACIÓ FORMULADA PER LA
MERCANTIL CELEVANT, SL.
Es dóna compte de la proposta formulada per la Sra. Esmeralda Torres
Guillén regidora delegada d’Hisenda, que copiada literalment diu:
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“1r. En data 11/03/2020, es va sol·licitar per la mercantil CELEVANT,
SL (B03731742) representada pel Sr. Jesús Manuel Morancho (R.E. núm.
2020007978) llicència d'obra subjecta a declaració responsable per a la implantació
d'àrees de filetejat i elaborats càrnics en les sales no habilitades inicialment en el
projecte de la nau existent al C/ Paret Decanta, nº 15 del sector 1 (ref. Cadastral:
4889303YJ1648N0001IR).

Validar en: https://www.torrent.es/PortalCiudadano/
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2n. En data 07/04/2020 es va presentar escrit en este Ajuntament per
mitjà del qual se sol·licita la concessió de la bonificació en la quota l'ICIO per tractarse d'un obra de foment de l'ocupació, aportant per al tràmit la plantilla mitja de
treballadors en situació d'alta en data 31/12/2018 i la plantilla de data 29/02/2020, en
que ja estan finalitzades les obres. Segons aquests documents, la plantilla ha
augmentat en un total de huit treballadors.
3r. La bonificació sol·licitada està regulada en l'article 103.2. del Reial
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes locals que establix:
"2.- Les ordenances fiscals podran regular les següents bonificacions
sobre la quota de l'impost:
a)

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

4t. La dita bonificació la tenim regulada en la nostra ordenança fiscal en
l'article 5.2.d), el qual establix que es concedirà una bonificació de la quota de
l'impost a favor de les construccions, instal·lacions o obres que siguen declarades
d'especial interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals,
historicoartístiques o de foment de l'ocupació que ho justifiquen.
Esta declaració correspondrà al Ple de la corporació i es concedirà,
amb la sol·licitud prèvia de subjecte passiu, per vot favorable de la majoria simple
dels seus membres, quan concórrega alguna de les circumstàncies següents:
(...)
d) Obres que contribuïsquen al foment de l'ocupació, entenent-se com
a tal, només als efectes de la declaració d'especial interès i concessió de la
bonificació, la creació real de llocs de treball en alguns dels supòsits que es detallen
a continuació:
(...)
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3. La realització d'obres de construcció o ampliació d'edificacions d'ús
industrial la creació real de llocs de treball de la qual siga de fins a
deu persones: bonificació del 25%.
4. La realització d'obres de construcció o ampliació d'edificacions d'ús
industrial la creació real de llocs de treball de la qual siga de més de
10 persones: bonificació del 50%.
Validar en: https://www.torrent.es/PortalCiudadano/
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En l'acord de declaració de les obres d'especial interès per concórrer
circumstàncies del foment de l'ocupació s'establirà la documentació necessària i el
termini en què haurà d'acreditar-se, pel sol·licitant i beneficiari de la bonificació, la
realització de les condicions manifestades en la sol·licitud escrita, i per les que
s'acorda la dita declaració i gaudisca de la bonificació.
L'incompliment de l'acreditació de les condicions de foment d'ocupació
per les quals es va concedir la bonificació, per mitjà de la documentació i en el
termini que es preveja en l'acord de declaració d'especial interés de les obres,
donarà lloc a la pèrdua de la bonificació.
5t. Tenint en consideració també que aquest 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.
Per tant, tenint en compte els fonaments aportats, l'informe emès pel
Cap de Secció de Tresoreria i Gestió Tributària i vist que es complixen els requisits
previstos a l'article 5.2.d) apartat 3 de l'ordenança fiscal reguladora del impost sobre
construccions, instal·lacions i obres, atès que esta bonificació té caràcter rogat, que
l'interessat aporta la documentació justificativa i que li correspon al Ple de la
corporació resoldre la declaració d'interès especial per concòrrer circumstàncies de
foment de l'ocupació, pel vot favorable de la majoria simple dels seus membres, és
pel que s'efectua la següent PROPOSTA D'ACORD:
Primer.- Estimar, basant-se en les consideracions exposades
anteriorment, la sol·licitud de la mercantil CELEVANT, SL de bonificació del 25% de
la quota de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres, prevista en l'article
5.2.d) apartat 3 de l'ordenança fiscal reguladora de dit impost per a les obres
d'habilitació de sales de filetejat i elaborats càrnics en la nau existent al C/ Paret
Decanta, nº 15 del sector 1 (ref. Cadastral: 4889303YJ1648N0001IR).
Segon.- Traslladar el present Acord a la mercantil interessada, així
com als departaments d'urbanisme i de Tributs no periòdics, als efectes oportuns."
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De conformitat amb el dictamen emès per la Comissió Informativa núm.
1, el Ple, en votació ordinària i per unanimitat, ACORDA, aprovar la proposta
anterior.
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5.02. 10757/2020/GEN - SOL·LICITUD BONIFICACIÓ DEL 95% ICIO EN
HABITATGE SITUAT EN AV. SANT LLORENÇ, 68 PER TRACTAR-SE D’UN
IMMOBLE SUSCEPTIBLE DE SER CATALOGAT, FORMULADA PEL SR. JOSÉ
MARÍA HITA CAMUÑAS.
Es dóna compte de la proposta formulada per la Sra. Esmeralda Torres
Guillén regidora delegada d’Hisenda, que copiada literalment diu:
“1r. Vista la sol·licitud presentada en data 21/07/2020 (Registre
d'entrada núm. 2020020974) pel Sr. José María Hita Camuñas amb DNI núm.
53355243G, de bonificació del 95% en la quota de l'Impost sobre construccions,
instal·lacions i obres per la reforma que va a realitzar en l'habitatge ubicat en
l'Avinguda Sant Llorenç, núm. 68 (Referència cadastral:6069208YJ1666N0002QW i
6069208YJ1666N0001MQ).
Vist que per Decret d'Alcaldia núm. 5599/2019, de 20 de desembre s'ha
concedit llicència d'obres per a la realització d'aquestes obres.
2n. La bonificació sol·licitada està regulada en l'article 103.2. del Reial
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes locals que estableix:
"2.- Les ordenances fiscals podran regular les següents bonificacions
sobre la quota de l'impost:
Una bonificació de fins al 95 per cent a favor de les construccions,
instal·lacions o obres que siguen declarades d'especial interés o utilitat
municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals, històric
artístiques o de foment de l'ocupació que justifiquen tal declaració.
Correspondrà la dita declaració al Ple de la corporació i s'acordarà, amb
la sol·licitud prèvia del subjecte passiu, per vot favorable de la majoria
simple dels seus membres".
La dita bonificació la tenim regulada en la nostra ordenança fiscal en
l'article 5.2.a), el qual estableix un 95% de bonificació en la quota de les obres
realitzades en edificis catalogats o en fase de catalogació: obres d'intervenció i
execució de mesures precautòries de seguretat. En este supòsit tindran una
bonificació del 95% de la quota íntegra de l'impost.
3r. Vist l'informe emés per la Cap de la Unitat Técnica de Llicències en
data 22/07/2020 en el qual fa constar que en la part 2 del Catàleg de Bens i Espais
protegits aquest habitatge es troba com a immoble susceptible de ser catalogat
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identificat com AT-3.173 (PAVELLÓ DE MEDICINA DE L'ÀNTIC HOSPITAL
D'AVIACIÓ DURANT LA GUERRA CIVIL ESPANYOLA).
4t. Vist que l'import de la liquidació practicada i abonada es de 1.755,60
€. Si s'aplica, en el seu cas, la bonificació corresponent, el 95%, l'import de la
devolució ascendiria a 1.667,82€.
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Per tant, tenint en compte els fonaments aportats, l'informe emès pel
Cap de Secció de Tresoreria i Gestió Tributària i vist que es complixen els requisits
previstos a l'article 5.2.a) de l'ordenança fiscal reguladora del impost sobre
construccions, instal·lacions i obres, atès que esta bonificació té caràcter rogat, i que
li correspon al Ple de la corporació resoldre la declaració d'especial interés o utilitat
municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals, històrico-artístiques, pel vot
favorable de la majoria simple dels seus membres, és pel que s'efectua la següent
PROPOSTA D'ACORD:
Primer.- Estimar, basant-se en les consideracions exposades
anteriorment, la sol·licitud del Sr. José María Hita Camuñas amb DNI núm.
53355243G, de bonificació del 95% en la quota de l'Impost sobre construccions,
instal·lacions i obres per la reforma que va a realitzar en l'habitatge ubicat en
l'Avinguda Sant Llorenç, núm. 68 (Referència cadastral:6069208YJ1666N0002QW i
6069208YJ1666N0001MQ).
Segon.- Traslladar el present Acord a l'interessat, així com als
departaments d'urbanisme i de Tributs no periòdics, als efectes oportuns."
De conformitat amb el dictamen emès per la Comissió Informativa núm.
1, el Ple, en votació ordinària i per quinze vots a favor dels grups polítics municipals
Vox, Ciudadanos i Socialista, i deu abstencions dels grups polítics municipals
Compromís per Torrent i Popular, ACORDA, aprovar la proposta anterior.
5.03. 11291/2020/GEN - AUTORITZACIÓ COMPATIBILITAT
SECUNDÀRIA FORMULADA PEL SR. MANUEL HERRERO MAS.

ACTIVITAT

Es dóna compte de la proposta formulada pel Sr. Andrés Campos
Casado, regidor delegat de l’Àrea d’Estratègia, Innovació i Economia, que copiada
literalment diu:
"Vista la sol·licitud d'autorització de compatibilitat formulada per Sr.
MANUEL VICENTE HERRERO MÁS, que ocupa, amb caràcter definitiu, el lloc de
Cap de Servei de Modernització Tecnològica i Informàtica d'aquest Ajuntament, per
a l'acompliment com a activitat secundària a temps parcial, del lloc de Professor
Associat en el Departament d'Informàtica de la Universitat de València per al curs
acadèmic 2020/2021.
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Vist l'informe favorable emès pel Rector de la Universitat de València,
de conformitat amb el que es disposa en l'art. 9 de la Llei 53/1984, de 26 de
desembre, d'Incompatibilitats del Personal al servei de les Administracions
Públiques.
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Considerant que l'article 4 d'aquesta Llei 53/1984 permet expressament
la possibilitat d'autoritzar la compatibilitat, complint les restants exigències legals, per
a l'acompliment d'un lloc de treball en l'esfera docent, com a Professor universitari
associat en règim de dedicació no superior a la de temps parcial i amb duració
determinada.
Considerant la conveniència de possibilitar, sense minvament per al
servei municipal, l'exercici d'aquesta activitat docent en l'acompliment de la qual pot
ser coincident l'interès funcionarial amb el d'aquest Ajuntament.
Vist l'informe emès pel Director del Servei de Personal.
Considerant que conforme a l'article 9 de la Llei 53/1984 i 92.4 de la
Llei 10/2010 és competència del Ple de l'Ajuntament l'autorització de la compatibilitat
sol·licitada, es proposa al Ple l'adopció del següent ACORD:
1.- Autoritzar el funcionari Sr. MANUEL VICENTE HERRERO MAS,
Tècnic Superior d'Informàtica, la compatibilitat per a l'acompliment amb activitat
secundària a temps parcial (6 hores setmanals), del lloc de Professor Associat, en el
departament d'Informàtica de la Universitat de València, condicionat a la
compatibilitat horària, durant el curs acadèmic 2020/2021.
2.- La present autorització de compatibilitat quedarà automàticament
sense efecte en el supòsit de canvi de lloc de treball en aquest Ajuntament.
3.- Notificar aquest acte a l'interessat i a la Junta de Personal, perquè
en prengueu coneixement i efectes oportuns, amb expressió dels recursos que en
Dret procedisquen.
4.- Comunicar aquest acte a la Universitat de València, perquè en
prengueu coneixement i efectes oportuns."
De conformitat amb el dictamen emès per la Comissió Informativa núm.
1, el Ple, en votació ordinària i per unanimitat, ACORDA, aprovar la proposta
anterior.
5.04. 12806/2020/GEN - RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS. FRA.
F/2019/1657.
Es dóna compte de la proposta formulada per la Sra. Esmeralda Torres
Guillén, regidora delegada d’Hisenda, que copiada literalment diu:
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“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
el pressupost de l'any en què s'han realitzat les prestacions que han de ser objecte
de reconeixement i posterior pagament.
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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 de comptabilitat i informe d'Intervenció núm.
1004/2020 de data 06 d'octubre 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. Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdits de la factura
F/2019/1657 per import total de 49.715,05 euros de l'empresa UTE MONTAJES
ELECTRICOS ESBER S.L. FRIO TECNIA TORRENT, S.L. amb CIF U9889798.
SEGON. Aplicar el crèdit anterior amb càrrec al pressupost de l'exercici
2020, 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.

Núm.
Registro

F/2019/1657

Fecha
Factura

27/03/2019

Descripción del
Gasto
FACTURA
CORRESPONDIENTE
A
TRABAJOS
E
INSTALACIONES
UTE
MONTAJES REALIZADAS EN LA
PISCINA COTXERA
ELECTRICOS
TORRENT
/
ESBER SL - FRIO DE
TECNIATORRENT PINTURA
CLOROCAUCHO / R
49.715,05 SL

Importe

Proveedor

Aplicación
Presupuestaria

2020
63900

3420
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Total UTE MONTAJES ELECTRICOS
49.715,05 ESBER SL - FRIO TECNIATORRENT SL
49.715,05 Total general
“
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De conformitat amb el dictamen emès per la Comissió Informativa núm.
1, el Ple, en votació ordinària i per tretze vots a favor dels grups polítics municipals
Ciudadanos i Socialista, i dotze abstencions dels grups polítics municipals Vox,
Compromís per Torrent i Popular, ACORDA, aprovar la proposta anterior.
5.05. 14243/2020/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS DE SUPORT
PRESSUPOSTARI 2020/2021 AL COMERÇ LOCAL, L’HOSTALERIA I ELS
MERCATS DE TORRENT.
A proposta de l'Alcaldia-Presidència, s’ACORDA deixar l'assumpte
sobre la taula.
6. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 2,
SEGURETAT CIUTADANA I MOBILITAT.

D’URBANISME,

MEDI

AMBIENT,

6.01. 12973/2020/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS DE
RECONEIXEMENT I SUPORT A TOT EL SECTOR AGROALIMENTARI
VALENCIÀ.
continuació:

Es dóna compte de la moció de l'epígraf, que es transcriu a

“Segons l'Informe del Sector Agrari Valencià, elaborat per la Conselleria
d'Agricultura, la nostra Comunitat representa aproximadament el 6,3% de la renda
agrària d'Espanya.
El 2019, vam ser la tercera comunitat autònoma de l'estat espanyol en
el rànquing d'exportació de productes agroalimentaris, productes que van constituir
el 18,8 per cent del total de les exportacions valencianes i van representar un 12,5
per cent sobre el total nacional d'exportacions agroalimentàries, el que es va traduir
en un import global de 5.983 milions d'euros, segons la font de dades de
DATACOMEX. el que demostra la importància econòmica del sector i el efecte
arrossegador i multiplicador sobre altres activitats econòmiques
Malgrat això estem davant una contínua crisi de rendibilitat de les
produccions agropecuàries. En els últims anys hem viscut campanyes desastroses
de la taronja i el caqui, per a donar només dos exemples. Esta situació s'accentua
amb les actuals conseqüències i les perspectives que imposen els tractats de Lliure
Comerç entre la UE i tercers països (Sudàfrica, Mercosur, Vietnam y d'altres que
estan per arribar). Estos acords han sigut aprovats per quasi tots els partits
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espanyols (concretament PP, PSOE, Ciudadanos i VOX), i vist tots els precedents
no podem dubtar de l'impacte negatiu que aquests acords tindràn en les diverses
produccions de la Comunitat Valenciana, especialment cítrics i transformats com els
sucs i l'arròs.
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Enfront d'aquesta desastrosa situació en la qual molts agricultors estan
mostrant actituds veritablement heroiques per a mantenir en precarietat econòmica
el que significa el seu manteniment des de generacions, ha hagut d'aparèixer una
pandèmia per a demostrar la importància de tenir un sector agrari viu. El COVID-19
ha posat en dubte el discurs infaust de la necessitat de canvis profundament
estructurals que només beneficien a aquells que més tenen i que en la majoria de
casos poc tenen a veure amb l'activitat agrària. Aquest virus que està produint un
desastre sanitari mundial està demostrant, no obstant això, que hem de reconèixer al
treballador agrari la dignitat que en justícia es mereix.
L'incessant augment dels costos de producció, la utilització de
l'agricultura i la ramaderia valenciana com a moneda de canvi en els acords de la
Unió Europea amb països tercers, la discriminació perpètua de la Política Agrícola
Comuna (PAC) cap als cultius mediterranis, la pràctica de les grans distribuïdores
que coneguem com la venda a pèrdues, o el compliment de la legislació més
rigorosa en matèria fitosanitària, ambiental i de benestar animal front a la laxitud o
inexistència d'aquestes normes, o la utilització de mà d'obra esclava a eixos
mateixos països tercers, dibuixen un panorama angoixant i tràgic per al sector
agropecuari valencià.
El sector que ha patit la disminució de la renda agrària que en 2019 va
descendir un 4,0 % front a 2018, any que ja va patir una reducció situant-se en 1.763
milions d'euros, el que va suposar 108 milions d'euros menys que el 2017.
Tendència que, al llarg del que portem de 2020 no ha fet sinó empitjorar.
Al mateix temps, al País Valencià som líders en superfície agrària
abandonada, patim també la falta de relleu generacional i l'envelliment de la població
agrària, liderem la pèrdua de superfície agrària de regadiu, i patim una endèmica
falta d'inversions en infraestructures. Fets que, tots junts, agreugen la situació quasi
crítica de despoblació que pateixen la pràctica totalitat de les comarques interiors al
nostre territori.
A més a més, se'ls ha de recordar que les actituds contradictòries
salten immediatament a la vista i desemmascaren als qui aparenten estar defensant
als agricultors i a la nostra agricultura amb el discurs, però perjudicant-la amb els
seus actes, que clarament responen a interessos particulars i no del sector. N'hi ha
prou amb recordar que el Tractat en l'Àfrica Meridional, es va aprovar amb el vot del
seu grup en el Parlament Europeu junt amb altres partits de l'àmbit estatal espanyol,
a conseqüència del qual estem patint i seguirem patint la competència deslleial de
Sud-àfrica contra la nostra citricultura.
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Sembla que, no contents amb això, han incorregut en una nova
contradicció d'irreparables conseqüències contra l'arròs valencià. El passat 12 de
febrer els eurodiputats al complet de PP, Ciudadanos, PSOE més el de Vox, han
votat a favor del tractat de lliure comerç en Vietnam. Un tractat pel qual s'introduirà
arròs sense aranzels en la Unió Europea, que arruïnarà als nostres arrossers i
acabarà amb l'arrossar de la nostra Albufera, un cultiu mil·lenari i arrelat en la nostra
identitat.
Validar en: https://www.torrent.es/PortalCiudadano/
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I per si això no fos suficient per al nostre camp, el 21 de juny del passat
any, la Unió Europea va signar un altre acord comercial amb Mercosur permetent
l'entrada de carn i altres productes, a més de sucs de cítrics, que com és ben sabut,
a nostres terres és una indústria estratègica necessària per a gestionar correctament
el mercat citrícola espanyol, carn i altres productes. Però ull!, que tot això que referim
es produeix en benefici, principalment, del sector automobilístic europeu.
Per això no ens deixa de sorprendre la dualitat d'un discurs que vira de
contingut segons a qui es dirigisca. Un plec que de manera prepotent menysvalora a
aquell al qual pretenen enganyar i que els situa en l'àmbit de la millor de les
comèdies. No dubtem que si pogueren veure's des de fora, podrien fins i tot,
experimentar aquest sentit del ridícul del qual òbviament manquen i que els ajudaria
a millorar en l'art de la política encara que no en els seus continguts.
Per tant, s'ha de denunciar en ben alta veu a una Comissió Europea
controlada pels neoliberals europeus – PP i Ciudadanos- que han abandonat als
sectors productius comunitaris, i la nostra agricultura, en favor d'una globalització
d'especuladors sense escrúpols, que no els importa la riquesa econòmica, social i
cultural que representa a la dels pobles d'Europa.
Finalment, la nova PAC post 2020, manté la distribució de les ajudes
en benefici dels grans productors de un model extensiu i propi d'una agricultura que
no té res a veure amb la nostra. Amb retòrica mediambiental, y convincents
arguments teòrics, s'empaqueta una PAC que és més del que ja hi havia. El Ministeri
d'Agricultura ha donat suport a este model d'una forma solapada, passant de manera
silenciosa sobre les aportacions que des d'aquesta terra se'ls ha fet., sense tenir en
compte que una definició d'agricultor genuí ha d'incloure tot tipus d'agricultura,
evidentment la professional, però també la xicoteta i aquella que es combina amb la
pluriactivitat, tret identitari dels nostres agricultors
Per tot açò, davant una situació que amenaça l'estil de vida que durant
generacions han tingut moltes famílies valencianes, construint nostra idiosincràsia,
amb el que això suposa socialment i econòmicament per a la nostra societat, a més
de la defensa del producte de proximitat i el que això suposa també en l'aspecte
medi ambiental, proporcionant, a més, mitjans econòmics al nostre món rural i a tots
els que viuen de la cadena econòmica que proveeix l'agricultura, ACORDEM:
1. L'Ajuntament de Torrent desitja expressar el seu reconeixement i
suport a tot el sector agroalimentari valencià.
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2. Demanem l'arbitratge de les institucions per tal de fer efectiu un
sistema retributiu més just per a les explotacions agropecuàries.
3. Instem al govern espanyol a què defense, a Europa, els interessos
del camp valencià.
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4. Comunicar aquests acords al Govern d'Espanya i la Conselleria
d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica
de la Generalitat Valenciana. A més exigir a aquest, el reconeixement que en la
definició d'agricultor genuí no s'excloga a aquest col·lectiu d'agricultors que amb el
seu esforç dignifiquen el treball en uns moments en què els valors predominants són
purament mercantilistes. No podem permetre que l'estructura de propietat, prova de
redistribució de la riquesa en les nostres terres, perille en benefici de la concentració
per empreses com els fons d'inversió.
5. Declarar persones no grates en aquest terme municipal als i les
eurodiputades espanyoles que han votat a favor de tractats de lliure comerç que van
contra la nostra agricultura, com el tractat amb l'Àfrica Meridional i, molt recents, els
de Vietnam i Mercosur.
6. Demanar al Parlament espanyol que aprove una denúncia contra
aquests tractats.
7. Davant de la competència deslleial de les importacions d'altres
països, aquest ajuntament eleva les següents demandes al Govern Central i a la
Comissió Europea, així com als eurodiputats espanyols:
a. Tornar a reiterar l'establiment del tractament en fred a les
importacions.
b. Tornar a demandar rigorositat en la inspecció en ports i en les
entrades de tota mena de material vegetal. Que siga realitzada per
equips d'inspectors sota un protocol estricte de seguretat.
c. Prohibició d'entrada en territori europeu de productes tractats amb
plaguicides i fungicides prohibits a la UE. Reciprocitat en matèria
fitosanitària.
d. Tancament de fronteres als països que no garantisquen una
completa sanitat vegetal en les seues exportacions; i a la detecció de
productes amb una plaga, tancament immediat a la importació
d'aquest país i rebuig en frontera.
e. Establir gravàmens per a les importacions d'aquells països que
practiquen dúmping fiscal, social i contaminen el medi ambient.
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f. Establir taxes a les importacions per les emissions de carboni i altres
partícules contaminants que realitza el transport marítim, que estan
contribuint a accelerar el canvi climàtic. Paguem, amb impostos i altres
instruments, nosaltres i les nostres empreses per a contribuir a mitigar
el canvi climàtic, però el que ve de fora contamina i accelera el canvi
climàtic, i no paga.
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g. Sol·licitar la denúncia de la signatura dels tractats amb països que
realitzen una competència directa amb l'espanyola, i establir
mecanisme de compensació als agricultors afectats pels actuals
tractats.
h. Demandar la traçabilitat i l'etiquetatge de tots els productes
importats, el consumidor té dret a saber la procedència i poder triar
lliurement si vol un producte del seu territori o importat.
i. Tanmateix, demandem canvis en la normativa de competència i en la
cadena alimentària perquè es possibilite l'establiment de preus dignes a
l'agricultor, prohibint la venda a pèrdues i les pràctiques abusives.
Demanda a elevar a l'Administració Central i al Parlament espanyol,
però també a la UE.
j. En assegurances agràries, demandar al Ministeri que repose les
aportacions i percentatges que realitzava per mitjà d'Enesa, i prohibir a
Agroseguro que aprove més pujades de primes, que realitza a l'ésser
un monopoli sectorial.
k. Demandar a la Comissió de la UE i al Govern Central que en la nova
PAC es veja augmentat el seu pressupost, no disminuïsca per efecte
del Brexit i altres polítiques, i s'establisquen fons per a gestionar les
crisis de preus, i possibilitar retirades i emmagatzematges preventius i
temporals. S'establisca la continuïtat de les actuals ajudes i plans
durant el període transitori.
l. Establir plans d'ajudes per a la modernització de les explotacions
agràries i les indústries agroalimentàries.
m. Tanmateix, establir ajudes continuades pel reconeixement que el
sector agrari realitza en la preservació del medi ambient i el territori.
Així com pagaments pel seu paper d'embornal de carboni. Per a això,
instem també a la Conselleria a realitzar els estudis i investigacions que
mesuren aquests factors, com poden ser els apuntats com a embornal
de carboni per cada tipus de cultiu, l'aportació d'oxigen, el manteniment
del paisatge, la humitat ambiental i el fre a la desertització, entre altres.
n. Sobre l'alçament del veto rus. Demandar a la UE i al Govern central
perquè finalitze les divergències amb Rússia i s'òbriga aquest mercat
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als nostres productes agraris una altra vegada; no pot pagar
l'agricultura europea un problema polític, quan altres països estan
venent productes industrials a Rússia. Cal aconseguir que s'alce el
veto, per a recuperar el mercat rus; que pel veto ha sigut acaparat pels
nostres competidors.
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o. Requerir al Ministeri perquè aporte més pressupost en la lluita contra
plagues. L'entrada de noves plagues per la falta de rigorositat és
competència de l'Administració central, però és l'agricultor qui càrrega
amb les despeses de la lluita per a combatre plagues que no patíem”.
De conformitat amb el dictamen emès per la Comissió Informativa núm.
2, el Ple, en votació ordinària i per vint-i-tres vots en contra dels grups polítics
municipals Vox, Popular, Ciudadanos i Socialista, i dos vots a favor del grup polític
municipal Compromís per Torrent, ACORDA, desestimar la moció anterior.
6.02. 13072/2020/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL POPULAR PER A LA
MODERNITZACIÓ I POSADA EN VALOR DEL COS DE LA POLICIA LOCAL DE
TORRENT.
Es dóna compte de la moció de l'epígraf amb el contingut següent:
“"EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La seguridad pública se configura como un espacio de encuentro de
todas las administraciones implicadas, tanto a nivel estatal, autonómico y local.
Gracias al esfuerzo y responsabilidad compartida por todas las FFCCS se ha
avanzado notablemente en eficiencia, eficacia y operatividad.
Hay que valorar el papel que han desempeñado las policías locales en
los últimos años, su profesionalidad sobradamente demostrada, su capacidad de
respuesta y sobre todo su papel preventivo y de proximidad con los vecinos.
Las policías locales deben constituirse alrededor del concepto de
cohesión y convivencia social, superando de una vez el mero auxilio a las FFCCSE,
concepto restrictivo y anticuado. La Policía Local es la base de toda actuación
preventiva a nivel municipal, debe gestionarse como un elemento dirigido a la
resolución de conflictos más allá de su papel reactivo.
En pleno siglo XXI nos encontramos con una realidad muy distinta a la
de hace 35 años cuando se delimitaron las competencias de las policías locales.
Actualmente los distintos cuerpos de Policía Local representan la segunda tipología
policial más numerosa de España, solo por detrás de la Guardia Civil, 65.000
policías con una alta preparación de los cuales casi un 60% de sus miembros
poseen titulaciones universitarias.
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Nuestros policías han demostrado sobradamente que son
perfectamente capaces de enfrentarse a delitos que se suceden en nuestro entorno
día a día, tales como violencia de género, tráfico de drogas, delitos contra la
seguridad vial, falsificaciones, maltrato animal... además de todas las situaciones en
los que se les requiere para las tareas genéricas de seguridad ciudadana y que en la
mayoría de ocasiones son los primeros en llegar. Las propias FFCCSE ya reconocen
a la Policía Local como un elemento clave en las tareas de seguridad ciudadana
más allá del mero "auxilio", ahora falta que el Ayuntamiento los considere de igual
manera.
Se trata ahora de seguir trabajando para lograr la modernización y la
integración de la Policía Local en el nuevo modelo de seguridad pública. Este nuevo
modelo brinda a los ayuntamientos la posibilidad de aprovechar en mayor medida su
capacidad organizativa y funcional sobre la Policía Local para otorgarle una mayor
competencia y reconocimiento apenas modulando la Ley Orgánica 2/1986 de 13 de
Marzo de FFCCS, un claro ejemplo de ello es la Ley 17/2017 de 13 de diciembre, de
Coordinación de Policías Locales de la Comunitat Valenciana, ley que pese a ser
manifiestamente mejorable y a la espera del inminente reglamento que la desarrolle
permite a los ayuntamientos emprender una profunda reforma y renovación de sus
cuerpos de Policía Local.
Para emprender este camino de modernización y puesta en valor
debemos tener claro que es lo que tenemos ahora, es decir, de que partimos y hacía
donde queremos dirigirnos, que modelo policial queremos para Torrent.
Nos enfrentamos a un escenario con un elevado número de
jubilaciones, una plantilla cada vez más escasa y envejecida, en los últimos años
Torrent ha perdido un 27% de su plantilla policial, sobre el papel tenemos una ratio
de un agente por cada 775 habitantes aproximadamente, lejos de las cifras
recomendadas por la Unión Europea, cifras que toman todavía más distancia si
tenemos en cuenta únicamente el número de agentes que se encuentran operativos.
Las instalaciones en las que desarrolla su trabajo nuestro Cuerpo de
Policía Local son adecuadas para una pequeña plantilla en un municipio mediano,
pero para las necesidades actuales de nuestra ciudad se queda a todas luces
obsoleta. Hasta el momento y con la mejor de las voluntades los distintos gobiernos
del Ayuntamiento han ido introduciendo mejoras para paliar esta situación, no
obstante, no han pasado de meros "parches". Es urgente comenzar el estudio de
una nueva ubicación digna, segura y operativa para nuestra policía. Es necesario
que la nueva Central de Policía Local sea una prioridad para el Ayuntamiento. A
nadie se le escapa que con mejor infraestructura y mejores medios situaciones como
la que nos encontramos viviendo en la actualidad podrían gestionarse de una forma
más eficiente.
El ayuntamiento debe a su vez modernizar y potenciar las ordenanzas
de seguridad y tránsito, de forma que las nuevas necesidades policiales y las nuevas
formas de trabajar se vean reflejadas en la regulación municipal, que junto con la ley
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de coordinación y esperemos que el inminente reglamento que la desarrolle sienten
las bases y den el respaldo necesario para modernizar y poner en valor a nuestros
policías.
Por todo lo expuesto anteriormente proponemos la adopción de los
siguientes ACUERDOS:
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PRIMERO. Creación de una comisión compuesta tanto por
representantes de todos los grupos políticos del ayuntamiento como por técnicos
municipales, que tenga por objeto la modernización y puesta en valor del Cuerpo de
Policía Local de Torrent.
Dicha comisión deberá abordar entre otros los siguientes temas:
- Estudio para encontrar un espacio idóneo para habilitar una Central de
Policía Local con instalaciones dignas basadas en los principios de
seguridad, eficiencia y operatividad. Unas instalaciones que respondan
a las necesidades de gestión y a los retos policiales del siglo XXI.
SEGUNDO. Instar desde el Ayuntamiento de Torrent al Ministerio del
Interior a estudiar una nueva Ley de FFCCS o bien una modificación de los aspectos
que afecten al ámbito competencial de los Cuerpos de Policía Local, de forma que el
trabajo que ya se encuentran realizando nuestros agentes más allá del mero auxilio
a las FFCCSE se vea reflejado a nivel normativo".
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.
6.03. 13322/2020/GEN - MOCIÓ CONJUNTA DELS GRUPS MUNICIPALS
SOCIALISTA I CIUDADANOS EN DEFENSA DE LA PROPIETAT PRIVADA I EL
DRET A L’HABITATGE.
Es dóna compte de la moció de l’epígraf, que copiada textualment diu:
“EXPOSICIÓ DE MOTIUS
La nostra Constitució, base fonamental de l'ordenament jurídic i l'estat
de dret al nostre país estableix al llarg del seu articulat una sèrie de drets i
obligacions per al conjunt de la ciutadania. Estos drets fonamentals estableixen una
sèrie de premisses que són essencials per a la convivència pacífica i democràtica de
la nostra societat.
El dret a la propietat privada, consagrat en l'article 33 de la Constitució
Espanyola, reconeix "El dret a la propietat privada i l'herència [...] (i que) Ningú podrà
ser privat dels seus béns i drets sinó per causa justificada d'utilitat pública o interès
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social, mitjançant la corresponent indemnització i de conformitat amb el disposat per
les lleis".
D'altra banda estableix en l'apartat primer de l'article 47 que "Tots els
espanyols tenen dret a gaudir d'un habitatge digne i adequat. Els poders públics
promouran les condicions necessàries i establiran les normes pertinents per a fer
efectiu aquest dret, regulant la utilització del sòl d'acord amb l'interès general per a
impedir l'especulació".
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Els drets fonamentals arreplegats en la constitució no són ni poden ser
excloents, no són qüestions que s'hagen de contraposar uns front a altres. Els drets
de la ciutadania són defensar sempre i en qualsevol cas, de manera que les
institucions públiques i el conjunt de la societat garantisquen el seu compliment.
Respecte al fenomen social de l'ocupació cal destacar dues qüestions
que han de regir el debat, d'una banda les consideracions legals i de l'altra l'actuació
de les administracions públiques.
Respecte a les disposicions legals que afecten esta matèria és precís
assenyalar la modificació de la Llei d'Enjudiciament Civil que es va produir en 2018 i
que establia que podran demanar "la immediata recuperació de la plena possessió
d'un habitatge o part d'ella sempre que s'hagen vist privats d'ella sense el seu
consentiment" les persones físiques propietàries d'habitatge, entitats sense ànim de
lucre i "entitats públiques propietàries o posseïdores legítimes d'habitatge social".
Així mateix hem de recordar que la violació del domicili és un delicte penat pel Codi
Penal en el seu article 202, considerant penes agreujades per als casos on hi haja
violència o intimidació.
D'altra banda, i considerant les circumstàncies econòmiques i d'atur
que ha patit el nostre país des de la crisi econòmica de 2008 i de nou amb les
conseqüències de la pandèmia de Covid-19, és precís demanar per part de
l'Administració una política pública d'habitatge. Estes noves polítiques, que han de
col·laborar amb l'empresa privada i el conjunt dels agents socials, ha d'anar
encaminada a trobar solucions d'habitatge per a les famílies en condicions més
complicades o en risc d'exclusió, de manera que garantim els drets constitucionals i
evitem fenòmens socials no desitjables.
És per estos motius que la Corporació Municipal de Torrent, ACORDA:
-

Reivindicar el dret i la defensa de la propietat privada com un dels eixos
essencials de la nostra convivència com a societat.

-

Fomentar la implicació activa i àgil de l'Administració de Justícia i les
Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat en la defensa d'estos drets.
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-

Fer patent el coratge de la Fiscalia General de l'Estat per les seues
instruccions de unificació de criteris i agilització dels procediments a
escala nacional.

-

Refermar el compromís de l'Ajuntament i en especial de la seua Policia
Local en el servei a la ciutadania i la defensa dels seus drets".

De conformitat amb el dictamen emès per la Comissió Informativa núm.
2, el Ple, en votació ordinària i per vint-i-un vots favor des grups polítics municipals
Popular, Ciudadanos i Socialista, dos vots en contra del grup polític municipal
Compromís per Torrent i dos abstencions del grup polític municipal Vox, ACORDA,
aprovar la moció anterior.
6.04. 13344/2020/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL POPULAR PER INSTAR EL
GOVERN D’ESPANYA A APROVAR DE MANERA URGENT UNA LLEI QUE
GARANTISCA EL DRET CONSTITUCIONAL A LA PROPIETAT PRIVADA I
COMBATA EFICAÇMENT L’OCUPACIÓ IL·LEGAL D’HABITATGES.
Es dóna compte de la moció de l'epígraf, segons el text aprovat per la
comissió informativa núm. 2, que es transcriu a continuació:
"EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La ocupación ilegal de viviendas, según los últimos datos publicados,
ha crecido un 58% en los últimos cinco años pasando de 7.739 casos denunciados
en 2013 a 12.214 en 2018.
Solamente entre los meses de enero y junio de 2020 se han registrado
7.450 denuncias por ocupación, un 5% más que en el mismo periodo del año
pasado, según datos del Ministerio del Interior. De media, se producen 41 denuncias
diarias por ocupación ilegal de inmuebles.
Los cálculos estiman que hay un mínimo de 87.000 viviendas ocupadas
ilegalmente en España a las que habría que sumar aquellas cuya ocupación no se
ha denunciado.
En la Comunidad Valenciana las denuncias por ocupación ilegal de
viviendas han aumentado un 14,11% en el último año, y el propio gobierno
valenciano ha informado que, además, hay 1.300 viviendas públicas ocupadas
ilegalmente.
Estos datos nos muestran como la ocupación ilegal es un problema
creciente en nuestro país que no solamente ataca el derecho a la vivienda y a la
propiedad privada recogidos en la Constitución Española (artículos 47 y 33
respectivamente) sino que, además, altera gravemente la convivencia vecinal y pone
en serio riesgo la seguridad e integridad de personas y bienes.
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Esta alteración de la convivencia vecinal se produce por la proliferación
de bandas organizadas que se dedican a ocupar inmuebles para alquilarlos de forma
ilegal a personas o familias en situación de vulnerabilidad o para conseguir del
legítimo propietario dinero a cambio de desalojar la vivienda usurpada ilegalmente.
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En los últimos años, se han producido avances legislativos en la lucha
contra la ocupación ilegal de viviendas como ocurrió en 2018 a través de la Ley
5/2018 que modificó la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil en relación a la ocupación
ilegal de viviendas acortando plazos y agilizando procedimientos.
Pero es necesario, a la vista de las cifras anteriormente mencionadas,
reforzar el ordenamiento jurídico para que los ocupas no puedan ampararse en
ningún vacío legal y proteger y garantizar de manera contundente la propiedad
privada, la convivencia y la seguridad jurídica además de luchar activamente contra
las mafias que han hecho de la ocupación ilegal su negocio.
Para ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los
Diputados ha presentado una Proposición de Ley Orgánica que, por un lado,
refuerza el concepto de domicilio, pero ligado al del legítimo propietario, poseedor o
titular de un derecho sobre la cosa inmueble, frente a quién ocupa sin título y sin
tolerancia del primero.
Y por otro lado, define por primera vez de manera inequívoca qué es la
ocupación ilegal: "la tenencia o disfrute de cosa inmueble ajena, sin pago de renta o
merced, ni razón de derecho, que no se encuentra amparada en la mera liberalidad
o tolerancia del propietario o poseedor real".
Esta proposición de ley introduce medidas como que la autoridad
pública o sus agentes podrán desalojar las viviendas ocupadas ilegalmente en un
plazo de 12 horas sin necesidad de esperar meses; considera nula la inscripción en
el Padrón municipal cuando la persona inscrita sea un ocupa ilegal; agiliza el
proceso penal para juzgar este tipo de delincuencia y regula nuevas penas para
quienes fomenten la ocupación ilegal y si estas personas son responsables políticos
incluye una inhabilitación de 15 años para ejercicio de cargo público.
Además, esta proposición de ley refuerza los medios de los que
disponen las comunidades de propietarios para combatir la ocupación ilegal, y las
negativas consecuencias que tiene para la convivencia y la seguridad de los
vecinos, que podrán adoptar medidas preventivas tales como tapiar o cerrar puertas
o ventanas.
El Grupo parlamentario popular también ha presentado en las Cortes
Valencianas una Proposición no de ley de tramitación especial de urgencia sobre el
establecimiento de normas que contribuyan a evitar la ocupación ilegal que recoge
las medidas de esta Proposición de ley presentada en el Congreso.
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Por todo lo expresado, elevamos al Pleno la adopción de los siguientes
ACUERDOS:
I. Manifestar el firme compromiso del Ayuntamiento de Torrent, con la
defensa del derecho a la propiedad privada y la lucha contra ocupación ilegal de
viviendas.
Validar en: https://www.torrent.es/PortalCiudadano/
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Por lo expuesto, el Grupo Municipal Popular, presenta la siguiente:

Un compromiso que es compatible con el apoyo y protección a aquellos
vecinos y familias que se encuentran en situación de emergencia social,
vulnerabilidad o exclusión social por motivo de vivienda.
II. Instar al gobierno de España a:
PRIMERO. Aprobar de manera urgente una ley que garantice el
derecho constitucional a la propiedad privada y combata eficazmente la
ocupación ilegal de viviendas.
SEGUNDO. Apoyar las modificaciones legales y las medidas incluidas
en la Proposición de Ley Orgánica contra la ocupación ilegal y para la
convivencia vecinal y la protección de la seguridad de las personas y
cosas en las comunidades de propietarios presentada por el Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados.
III. Dar traslado de este acuerdo al Ministro de Justicia y a la Presidenta
y portavoces de los grupos políticos con representación en el Congreso de los
Diputados, Senado y de las Cortes Valencianas
IV. El Ayuntamiento de negará la inscripción en el padrón municipal a
quién no disponga de título de propiedad o acredite debidamente su residencia
habitual.
V. Publicitar el órgano de apoyo y asesoría legal frente al fenómeno
<okupación> dentro de la Oficina que gestiona la problemática de desahucios de
Nous Espais”.
De conformitat amb el dictamen emès per la Comissió Informativa núm.
2, el Ple, en votació ordinària i per quinze vots en contra dels grups polítics
municipals Compromís per Torrent, Ciudadanos i Socialista, i deu vots a favor del
grups polítics municipals Vox i Popular, ACORDA, desestimar la moció anterior.
6.05. 13802/2020/GEN - MOCIÓ CONJUNTA DELS GRUP MUNICIPALS
SOCIALISTA, CIUDADANOS, POPULAR I COMPROMÍS PER TORRENT PER A
LA CREACIÓ D’ESTACIONAMENTS PERIFÈRICS A TORRENT.
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“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El municipio de Torrent tiene fijado el horizonte de la movilidad en la
Agenda 2030. La mirada está puesta en adaptarnos y conseguir ser una ciudad
urbanamente sostenible e inclusiva.
Validar en: https://www.torrent.es/PortalCiudadano/
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Es dóna compte de la moció de l'epígraf amb el contingut següent:

Torrent, la ciudad de las personas, debe ser nuestro reto. Debemos
buscar adecuar nuestra ciudad para que se beneficien de ella el mayor número de
personas y disfruten de una mayor calidad del aire. Pero además tenemos que
empezar a predicar con el ejemplo y a trabajar en la educación de las nuevas
generaciones sobre el futuro de la movilidad. Conviene recordar que sin presente no
habrá futuro.
En este sentido, estamos trabajando para que el modelo de ciudad de
Torrent contemple el equilibrio urbano y la dotación de servicios básicos. En
nuestras políticas debemos garantizar la complejidad funcional y la diversidad de
usos, así como la accesibilidad de los espacios públicos. Otra de las prioridades en
la gestión municipal es mejorar el medio ambiente y reducir la contaminación. Pues
dentro de los objetivos enmarcados para el 2030 destacamos impulsar la
regeneración y la sostenibilidad urbana, favorecer la ciudad de proximidad y, sobre
todo, potenciar los modos de transporte sostenible.
Porque si no tenemos claro que el actor principal de la movilidad es el
peatón y que debemos dar un trato preferencial a las personas de movilidad
reducida, tenemos un problema endémico de verdad. Por tanto, la Agenda 2030 nos
marca la necesidad de tener un principio de coherencia política.
Actualmente en Torrent disponemos de más de 22.000 plazas de
aparcamiento libre en calzada. Por un lado, unas 120 únicamente destinadas a PMR
(plazas para personas con movilidad reducida); 200 aproximadamente de carga y
descarga, donde además se ha implantado un sistema que nos dice si están libres u
ocupadas, incluyendo las de PMR, gracias al proyecto de Smart Cities con los
fondos Edusi. Se suman también las 10 plazas reservadas para Taxi en la avenida
El Vedat, alrededor de 200 para Motocicletas y unas 80 destinadas a vehículos
oficiales, la mayor parte de ellas de policía y centros de salud.
Pero además Torrent dispone de 25 aparcamientos de uso público en
superficie que ascienden a unas 1.700 plazas, así como 750 en los diferentes
parkings subterráneos y de pago de la ciudad. Con la ampliación de la Ciutat de
l’Esport (Parc Central), aquí no se tienen en cuenta ni las urbanizaciones
diseminadas ni el Polígono Industrial Mas del Jutge, ni el Toll L’Alberca.
No obstante, desde el equipo de gobierno se solicitó en 2019, a través
del área de Movilidad y Transporte, la elaboración de un Plan de Movilidad Urbana
Sostenible de Torrent (PMUS) que se encuentra, a fecha de hoy, en Conselleria
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esperando a ser informado y del que, posteriormente, se dará cuenta al pleno para
su aprobación definitiva. Esta debe ser la hoja de ruta a seguir desde el mayor
consenso político entre los grupos municipales para abordar una movilidad
sostenible de Torrent pionera, respetando las directrices de la normativa europea. En
esta línea, cabe señalar que desde el área de Seguridad Ciudadana y el Comité de
Accesibilidad ya se está estudiando la parte técnica de estacionamiento PMR y
desde el área de Movilidad, el uso de transporte con la elaboración de la ordenanza
de VMP.
Validar en: https://www.torrent.es/PortalCiudadano/
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Gracias a este plan podremos poner en marcha y potenciar los
aparcamientos disuasorios en la ciudad para facilitar la rotación de los
aparcamientos libres en Torrent, sobre todo, en zonas de alto tránsito de vehículos.
Por todo ello, se exponen los siguientes ACUERDOS:
1. Una vez aprobado el PMUS por parte del pleno de Torrent, crear una
comisión de seguimiento para el desarrollo del plan en los próximos
años, de acuerdo con las líneas estratégicas marcadas del mismo.
2. Poner en marcha desde el área de Movilidad y Transporte una
prueba piloto para la regulación integral del espacio público, fomentar
la rotación del estacionamiento y reducir el tráfico de agitación sin coste
para los vecinos”.
De conformitat amb el dictamen emès per la Comissió Informativa núm.
2, el Ple, en votació ordinària i per vint-i-tres vots a favor dels grups polítics
municipals Compromís per Torrent, Popular, Ciudadanos i Socialista, i dos
abstencions del grup polític municipal Vox, ACORDA, aprovar la moció anterior.
6.06. 14334/2020/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL VOX SOBRE EL
COMPLIMENT DE L’ORDENANÇA DE RASES I CALES EN LA VIA PÚBLICA.
Es dóna compte de la moció de l’epígraf, que copiada textualment diu:
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La arteria principal que atraviesa nuestra ciudad y en la que se
encuentra el centro neurálgico comercial, así como una de las zonas de mayor
esparcimiento y reuniones de nuestros ciudadanos, es la Avenida al Vedat que,
debido a su incansable y constante tránsito de vehículos y a las zanjas que en su
momento debieron abrirse con el objetivo de realizar trabajos de canalización, tanto
la calzada como las aceras han sufrido un importante detrimento y deficiencias.
En el estudio realizado del estado del pavimento y aceras, se ha podido
detectar alteraciones importantes en las trapas de alcantarillado y de registro, las
cuales han provocado, en numerosos lugares, un resalte afilado que podría
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ocasionar cortes en los neumáticos de los vehículos y accidentes en motocicletas o
ciclomotores, así como caídas de los peatones que circulan por las aceras.
Igualmente, existe a lo largo de prácticamente toda la avenida, abolladuras en el
asfalto provocadas por el avance de las raíces del arbolado; estas protuberancias
levantan la capa asfáltica y produce importantes desequilibrios en los vehículos con
consecuencias similares a las citadas con anterioridad. En algunos tramos, los
alcorques destinados al arbolado, han quedado sin cubrir y los huecos en las aceras
resultan peligrosos. Así mismo, se ha comprobado que la solución aplicada en las
trapas fue la de "parchear" y no ejecutar el trabajo con el material adecuado.
El Ayuntamiento de Torrent cuenta con la Ordenanza Municipal de
Zanjas y Calas en la Vía Pública, cuya aprobación final data del 31 de diciembre de
2001. En la misma, según el artículo 8.4 REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EN LAS
ZONAS RODADAS, en su apartado 1. "Pavimentación con aglomerado asfáltico en
caliente. - Se reconstruirá el pavimento en el ancho afectado, más 20 cm como
mínimo a cada lado de la zona deteriorada..." Por otro lado, según el artículo 8.8
TRAPAS DE REGISTRO Y ARMARIOS, indica que estas trapas "se colocarán
siempre al mismo nivel que el suelo, en perfecta unión con el suelo colindante y de
manera que no exista peligro tanto para el tránsito rodado como para peatones".
Las deficiencias detectadas no cumplen con los artículos que la
Ordenanza Municipal de Zanjas y Calas en la Vía Pública, por lo que el grupo
municipal VOX TORRENT solicita la aprobación, si procede, de los siguientes
ACUERDOS:
PRIMERO. Instar a la Junta de Gobierno Local a cumplir la Ordenanza
Municipal de Zanjas y Calas en la Vía Pública en sus artículos 8.4 y 8.8, sobre
reposición de pavimento y trapas de registro, respectivamente.
SEGUNDO. Instar a la Junta de Gobierno Local a que ordene cubrir los
alcorques que no contienen arbolado”.
De conformitat amb el dictamen emès per la Comissió Informativa núm.
2, el Ple, en votació ordinària i per vint-i-tres vots a favor dels grups polítics
municipals Vox, Popular, Ciudadanos i Socialista, i dos vots en contra del grup polític
municipal Compromís per Torrent, ACORDA, aprovar la moció anterior.
7. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 3, ADMINISTRACIÓ, BENESTAR SOCIAL,
EDUCACIÓ I JOVENTUT.
7.01. 14664/2020/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS PER TORRENT.
25 NOVEMBRE 2020, ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA CONTRA LES DONES.
continuació:

Es dóna compte de la moció de l'epígraf, que es transcriu a

Pàgina 32 de 45

“En 2020, fins al mes de setembre han estat assassinades al País
Valencià 4 dones, Alina, Mónica, Karina i Yésica i al conjunt de l'Estat Espanyol 74
dones , a més d'altres assassinats de dones en investigació, segons dades de la
Coordinadora Feminista de València i malauradament aquesta xifra haurà quedat
desfasada quan debatrem aquesta moció.
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El 17 de desembre de 1999, a través de la resolució 54/134,
l'Assemblea General de l'ONU va declarar el 25 de novembre com el Dia
Internacional de l'Eliminació de la Violència contra les Dones. Una data que ha de
servir, per a la reflexió per part de tota la societat, però també per a la renovació dels
esforços per part de totes les institucions polítiques i socials, per lluitar contra aquest
problema social. Enguany, la pandèmia de la COVID19 és un element més que fa
especialment vulnerables les dones en situació de violència extrema i que erosiona
la igualtat entre dones i homes.
Els assassinats conformen la màxima representació de les formes de
violència masclista que continuen sotmetent les dones en tots els àmbits de la seua
vida, i que representen una greu i sistemàtica vulneració dels drets humans de
dones i xiquetes. Aquestes violències tenen el seu origen i nucli en la pervivència
d'un sistema social patriarcal, present a totes les estructures de la societat, que no
considera la igualtat un autèntic dret de les dones, que si bé es manifesta
genèricament a les lleis, a la vida real manté rols i responsabilitats diferenciats, resta
credibilitat i autoritat a les dones, cosifica el seu cos, consolida pautes culturals que
transmeten i reprodueixen estereotips que posen l'accent en les responsabilitats i
culpabilitats de les dones, que sobrevalora el que és considerat masculí i devalua i
invisibilitza el que és considerat femení i que perpetua la cultura de l'abús de les
dones apropiant-se dels seus cossos i de la sexualitat, mitjançant la cultura de la
violació. Prostitució i ventres de lloguer són part d'eixa cultura de la cosificació de les
dones. És en aquest context on ens trobem atacs tan greus com les violacions en
grup.
És per tot això que és necessari que les institucions públiques
manifesten públicament el seu rebuig a la violència cap a les dones i que les seues
declaracions es facen realitat cada dia amb la coherència de les accions.
Segons l'Agència de Drets Fonamentals de la Unió Europea, a l'Estat
Espanyol més d'una de cada cinc dones majors de 15 anys (22%) ha patit violència
física o sexual per part de la seua parella i menys d'una cinquena part ho ha
denunciat. La violència masclista és la primera causa de mort prematura entre les
dones.
El masclisme mata i és una qüestió política de primer ordre.
Tot i que manca molta feina, tant ciutadana com institucional, el Pacte
Valencià Contra la Violència de Gènere i Masclista així com del Pacte Estatal Contra
la Violència de Gènere i Masclista són unes eines importants.
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Al Pacte Valencià contra la Violència de Gènere i Masclista al qual el
nostre ajuntament està adherit es planteja una sèrie de línies estratègiques que
busquen garantir una societat lliure i segura contra la violència de gènere, feminitzar
la societat, coordinar el treball en xarxa per a l'atenció de dones víctimes de violència
masclista així com la sociabilització, per tal que aquest tipus de violència siga
concebuda com un conflicte polític i tinga una dotació de pressupost estable. Els
objectius han estat consensuats per partits polítics, agents econòmics i socials,
associacions feministes, institucions públiques, universitats, poder judicial valencià,
forces de seguretat i tercer sector.
La primera concreció del pacte va tindre lloc en els pressupostos de
2018. En aqueix exercici i en el següent es va modificar la legislació valenciana per a
adaptar-la al marc del Conveni d'Istanbul. D'aquesta manera garantim que els drets,
serveis i programes d'atenció a les dones, fills i filles víctimes de violència de gènere
el també anaren per a dones víctimes de tràfic, agressions sexuals, mutilació genital,
matrimonis forçosos, etc.
A més, les indemnitzacions per assassinats masclistes es van
equiparar a les de terrorisme. Som, de fet, l'única comunitat autònoma que estableix
aquesta equiparació.
I hem anat més enllà: s'han ampliat també a les situacions de gran
invalidesa o incapacitat permanent absoluta, no solament per a la dona víctima, sinó
també en el cas en què la víctima siga una persona que isca en defensa de
l'agredida.
A més el pressupost de 2020 és de 19'5 milions, la qual cosa suposa
un 157% més que en 2015 i un 39% més del compromés en el pacte amb el
moviment feminista.
Els Ajuntaments, en ser les Administracions més properes a la
ciutadania, són els governs que poden donar una resposta més ràpida i eficaç a
aquest problema social.
En aquest sentit, el nostre Ajuntament vol reafirmar el seu compromís
amb la lluita contra la violència masclista i les desigualtats que la legitimen i
perpetuen.
La implicació responsable dels ajuntaments en les polítiques d'igualtat
és fonamental per evitar les situacions de risc de moltes dones. És per això que
malgrat les declaracions de rebuig, hem de ser conscients que aquesta violència
també és consentida o exercida des de les mateixes institucions quan abandonen el
deure a garantir el dret a una vida digna de tota la ciutadania, de totes les ciutadanes
i hem de ser conscients que la situació excepcional de la pandèmia ho ha agreujat
notablement.
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És per tot això que, Pau Alabajos Ferrer portaveu del Grup Polític
Municipal Compromís a l'Ajuntament de Torrent presenta al Ple les següents
propostes d'ACORD:
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1. Aquest Ajuntament dedica un sentit record a la memòria de totes les
dones assassinades per violència de gènere, i expressa el seu rebuig a
totes les manifestacions d'aquesta violència, manifesta el seu
compromís amb les víctimes i declara la tolerància zero amb els
maltractadors.
2. Aquest Ajuntament dóna suport a les mobilitzacions convocades pel
Moviment Feminista amb motiu del 25N, dintre del marc de la
normativa COVID.
3. Aquest Ajuntament es reafirma en la seua voluntat de fer de la
prevenció contra les violències masclistes i la desigualtat una política
prioritària i transversal, que impregne totes les polítiques
desenvolupades a través de les seues regidories.
4. És per això que, aquest Ajuntament es compromet a dissenyar
estratègies d'actuació i elaborar els pressupostos municipals amb
perspectiva de gènere, i això pel que fa a la violència contra les dones
vol dir,
a. Conèixer la realitat local respecte dels maltractaments, per
detectar on cal actuar i on cal previndre.
b. Elaborar un pla de formació del funcionariat, la totalitat de
treballadors i treballadores municipals per tal que siguen
sensibles i tinguen estratègies per treballar les polítiques de
gènere i contra la violència.
c. Introduir entre les prioritats municipals la protecció i
assistència a les dones que pateixen violència de gènere.
d. Desenvolupar estratègies de prevenció i accions contra la
violència de gènere des dels àmbits educatiu, cultural, festiu,
laboral, d'incentivació de l'associacionisme de les dones,
sanitari, d'assistència social, dins les competències
municipals i tenir-ho com a criteri transversal en qualsevol
activitat municipal.
e. Dotar tot açò en les partides corresponents del nostre
pressupost municipal.
5. Així mateix, aquest Ajuntament es compromet a facilitar, a través dels
mitjans públics dels quals disposa, tot tipus de campanyes dirigides a la
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prevenció, orientació i conscienciació de les desigualtats entre dones i
homes i de la violència masclista.
6. En tant que entitat subvencionadora, aquest Ajuntament es reafirma en
el compromís no subvencionar actes en les quals l'entitat organitzadora
utilitze com a reclam publicitari el cos de les dones de forma sexista.
7. Aquest Ajuntament es compromet a dissenyar d'un pla d'acció específic
per a la prevenció i eradicació de la violència de gènere en la
adolescència, amb els valors del feminisme, de la coeducació, la
cooperació i el respecte a la diversitat afectivo-sexual, i que ha de
constar d'objectius, accions i calendari, amb la voluntat d'involucrar i
dinamitzar amplis sectors socials i ha de ser convenientment dotat als
pressupostos municipals.
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8. Demanar al Govern de l'Estat:
a. Que es desenvolupe i implemente el Conveni d'Istanbul i el
compliment de les recomanacions de la CEDAW.
b. Que es reformen les lleis perquè estiguen reflectides totes les
formes de violència contra les dones.
c. Que s'eliminen les traves a les dones migrants en situació
irregular per accedir a les mesures d'atenció integral i protecció
efectiva contra la violència de gènere i que es faça efectiva la
possibilitat de rebre asil o refugi polític per motius de persecució
per violència masclista i opció sexual.
d. Reivindicar les competències municipals en matèria d'igualtat,
prevenció i ajuda contra la violència de gènere a més d'exigir-ne
el finançament necessari".
De conformitat amb el dictamen emès per la Comissió Informativa núm.
3, el Ple, en votació ordinària i per quinze vots a favor dels grups polítics municipals
Compromís per Torrent, Ciudadanos i Socialista, dos vots en contra del grup polític
municipal Vox, i huit abstencions del grup polític municipal Popular, ACORDA,
aprovar la moció anterior.
7.02. 14496/2020/GEN - MOCIÓ CONJUNTA DELS GRUPS MUNICIPALS
SOCIALISTA, CIUDADANOS I POPULAR
AMB MOTIU DEL DIA
INTERNACIONAL PER L’ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA CONTRA LES DONES.
diu:

Es dóna compte al Ple de la moció de l'epígraf, que copiada literalment
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El 17 de desembre de 1999, l'Assemblea de l'ONU declarà el 25 de
novembre com el Dia Internacional de l'eliminació de la violència contra les dones.
Una data que ha de servir per a la reflexió per part de tota la societat i també per a la
renovació dels esforços per part de totes les institucions polítiques i socials per tal de
lluitar per la transformació social necessària i urgent.
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“EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Malgrat que queda molt de treball per fer, enguany s'han complit tres
anys del Pacte Valencià contra la Violència de Gènere i Masclista, es calcula que un
83% de les mesures estan executades o en execució però hem de seguir
desenvolupant les mesures consignades sense oblidar que aquesta xacra és un
problema polític de primer ordre, la situació de pandèmia no ens pot fer oblidar
l'esforç i la lluita en els quals ens trobem.
El dret a la vida, a la llibertat i a la seguretat personal, com a dret
essencial i inalienable de totes les persones, és junt amb la igualtat, la màxima de la
Declaració Universal dels Drets Humans. Són drets irrenunciables i pels quals tots i
totes, des de tots els àmbits i moments de la nostra vida, hem de defensar i
promoure, lluitant frontalment i sense concessions contra aquells que no volen
reconéixer-los.
Estos drets es veuen conculcats per la violència que pateixen les dones
pel fet de ser-ho, la violència de gènere, un fet que naix d'una concepció desigual
dels principis de la convivència social. Una realitat dolorosa que patim a la nostra
societat, el conjunt de la ciutadania no pot assumir la pèrdua de les vides que
arrabassa la violència de gènere, cadascuna d'elles és una derrota moral per a tots i
totes.
Cada any hem de lamentar els assassinats masclistes que ens fan eixir
al carrer, que ens fan posar, mantindré i augmentar el treball que hem de fer per
evitar totes i cadascuna de les morts. És per això que ara és el moment per a
continuar avançant i aprofundint en la lluita contra la violència masclista, sempre ho
ha sigut però cada dia que passa és més necessari si cap.
És imperiós abordar la base, les arrels, del problema: l'educació. En les
nostres mans, en les de tots i totes, i especialment en les de la comunitat educativa,
està la tasca de formar i educar als més joves en els valors humans i democràtics,
en la igualtat, en tots els àmbits però especialment hui en el de gènere, com l'única
manera de construir junts una societat més justa, que progresse i amb la qual junts
puguem fer el món un lloc millor.
L'educació des d'una òptica igualitària, que treballe amb una
perspectiva no sexista, serà feminista o no serà, no és possible fer una educació en
valors humans i democràtics sense considerar la perspectiva de gènere. És la nostra
tasca transmetre este principi al conjunt de la ciutadania, fer-los partícips d'este dia i
de tot allò que significa. Estes consideracions no poden acceptar cap discurs
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reduccionista, la realitat de la violència contra les dones es manifesta en tots els
àmbits, professional, social, econòmic... espais on la incidència del masclisme
continua condicionant la vida i la llibertat de les dones.
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Hui és un dia de record, reflexió i reivindicació, tres qüestions que no
poden entendre's les unes sense les altres. Hui recordem a les víctimes de la
violència masclista assassinades a mans dels seus maltractadors, més enllà dels
registres, més enllà dels nombres. Recordem a les dones que encara hui continuen
patint la violència masclista en la seua vida, a les que viuen amb por i no veuen una
eixida, totes elles estan sempre, i especialment hui, en la nostra memòria i
pensament.
Però no volem deixar-ho en la memòria, este record ens ha de fer
mobilitzar-nos. Reflexionem al voltant del conflicte estructural social, d'on naix el
problema del masclisme, de les conseqüències que ha tingut al llarg de la nostra
història i les que encara te, del dany moral que cada assassinat masclista li fa al
conjunt de la nostra societat. I eixa reflexió ens fa posar-nos en marxa.
Hui és un dia de reivindicació, de reivindicació dels drets humans més
essencials, dels drets de les dones i de la igualtat. Reivindiquem que les dones
puguen tornar a casa a soles i no tindre por, que no patisquen violència pel simple
fet de ser dones, que es respecte la seua, la nostra, integritat moral i física. Hui el
llaç morat és un símbol de reivindicació i memòria. És el símbol de totes les dones i
del conjunt de la societat, que s'uneixen per a dir que ja hi ha prou, que no anem a
descansar fins que este dia ja no siga necessari, perquè això voldrà dir que el
masclisme i la violència han desaparegut de les nostres vides.
És per tot això, pel compromís que, amb motiu del 25 de novembre,
hem de prendre com a ciutat que la Corporació de l'Ajuntament de Torrent
ACORDA:
- Reivindicar el Dia Internacional per l'eliminació de la Violència
Masclista, celebrant en record de les víctimes de violència de gènere
3 minuts de silenci el dia 25 de novembre i fer quanta pedagogia i
promoció siga possible al voltant de la lluita contra la violència
masclista.
- Refermar el seu compromís ple amb la lluita contra esta xacra social i
el seu esforç per avançar cap a una societat lliure de masclisme i
violència contra les dones. Especialment en el treball dels
departaments municipals que lluiten diàriament contra esta realitat.
- Fer patent que l'Ajuntament de Torrent està al costat de les dones
maltractades i que posa i posarà els seus mitjans i recursos per a
treballar en una atenció integral a les dones i a les seues famílies,
especialment a aquelles en situació de vulnerabilitat.
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- Donar trasllat dels presents acords a les associacions de dones
d'àmbit local i comarcal i a la Conselleria d'Igualtat, posant-nos una
vegada més a la seua disposició per a continuar treballant en tot el
que siga possible".
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De conformitat amb el dictamen emès per la Comissió Informativa núm.
3, el Ple, en votació ordinària i per vint-i-tres vots a favor dels grups polítics
municipals Compromís per Torrent, Popular, Ciudadanos i Socialista, i dos vots en
contra del grup polític municipal Vox, ACORDA, aprovar la moció anterior.
Sent les deu hores i quinze minuts, el Sr. Alcalde concedeix un recés
de tres a minuts a petició del regidor Sr. Raúl Claramonte Val,
Es reprén la sessió a les deu hores i díhuit minuts.
8. 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:
8.01. 14140/2020/GEN - PROPOSTA MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL
REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR DELS
TERRENYS DE NATURALESA URBANA.
Es dóna compte de la proposta formulada per la Sra. Esmeralda Torres
Guillén, regidora delegada d’Hisenda, que copiada literalment diu:
“La Junta de Govern local, en sessió celebrada el dia 21 d´octubre de
2020, de conformitat amb el que establixen l'article 127.1.a) de la Llei 7/1985, de 2
d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i l'article 117 del Reglament
Orgànic del Ple d'este Ajuntament, va aprovar el projecte de modificació de
l'Ordenança Fiscal Reguladora de l'Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys
de Naturalesa Urbana.
Considerant que esta s'ha tramitat d'acord amb el que establixen
l'article 117 i següents del Reglament esmentat.
Resultant que en el termini concedit a l'efecte, no s´ha presentat cap
esmena al text del projecte aprovat per la Junta de Govern Local, es proposa que el
Ple adopte el següent ACORD:
PRIMER. Aprovar, amb caràcter provisional, la modificació de
l'Ordenança Fiscal Reguladora de l'Impost sobre l'Increment del Valor del Terreny de
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Naturalesa Urbana que quedarà redactada conforme a l'ANNEX adjunt al dictamen
de la Comissió Informativa, que serà diligenciat pel Sr. Secretari General del Ple.
SEGON. Exposar al públic el dit acord durant el termini de 30 dies, a
l'efecte de que puga ser examinat pels interessats, els que podran efectuar en
l'esmentat termini, les al·legacions i reclamacions que estimen oportunes, tot això de
conformitat amb el que preveu l'article 17 del Reial Decret Legislatiu 2/2004.
Validar en: https://www.torrent.es/PortalCiudadano/
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Simultàniament publicar el text de l'Ordenança aprovat provisionalment,
en l'espai WEB de l'Ajuntament, a efectes de facilitar la presentació de reclamacions
o suggeriments.
TERCER. L'indicat acord provisional s'entendrà definitivament adoptat,
si durant el dit període no es presentaren les al·legacions a què es refereix l'apartat
anterior, romanent en vigor fins a la seua modificació o derogació. En cas contrari
s'adoptarà l'acord definitiu que procedisca.
QUART. Publicar l'acord definitiu o provisional elevat a tal categoria, i el
text de modificació de l'Ordenança, en el Butlletí Oficial de la Província”.
De conformitat amb el dictamen emés per la Comissió Informativa núm.
1, el Ple, en votació ordinària i per vint-i-un vots a favor dels grups polítics municipals
Popular, Ciudadanos i Socialista, i quatre abstencions dels grups polítics municipals
Vox i Compromís per Torrent, ACORDA aprovar la proposta anterior.
8.02. 14140/2020/GEN - PROPOSTA MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL
REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DEL SERVICI
D’AJUDA DOMICILIÀRIA.
Es dóna compte de la proposta formulada per la Sra. Esmeralda Torres
Guillén, regidora delegada d’Hisenda, que copiada literalment diu:
“La Junta de Govern local, en sessió celebrada el dia 21 d´octubre de
2020, de conformitat amb el que establixen l'article 127.1.a) de la Llei 7/1985, de 2
d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i l'article 117 del Reglament
Orgànic del Ple d'este Ajuntament, va aprovar el projecte de modificació de
l'Ordenança Reguladora del Preu Públic per la Prestació del Servici d'Ajuda
Domiciliària (SAD).
Considerant que esta s'ha tramitat d'acord amb el que establixen
l'article 117 i següents del Reglament esmentat.
Resultant que en el termini concedit a l'efecte, no s´ha presentat cap
esmena al text del projecte aprovat per la Junta de Govern Local, es proposa que el
Ple adopte el següent ACORD:
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PRIMER. Aprovar, amb caràcter provisional, la modificació de
l'Ordenança Reguladora del Preu Públic per la Prestació del Servici d'Ajuda
Domiciliària que quedarà redactada conforme a l'ANNEX adjunt al dictamen de la
Comissió Informativa, que serà diligenciat pel Sr. Secretari General del Ple.
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SEGON. Exposar al públic el dit acord durant el termini de 30 dies, a
l'efecte de que puga ser examinat pels interessats, els que podran efectuar en
l'esmentat termini, les al·legacions i reclamacions que estimen oportunes, tot això de
conformitat amb el que preveu l'article 49 de la Llei 7/1985.
Simultàniament publicar el text de l'Ordenança aprovat provisionalment,
en l'espai WEB de l'Ajuntament, a efectes de facilitar la presentació de reclamacions
o suggeriments.
TERCER. L'indicat acord provisional s'entendrà definitivament adoptat,
si durant el dit període no es presentaren les al·legacions a què es refereix l'apartat
anterior, romanent en vigor fins a la seua modificació o derogació. En cas contrari
s'adoptarà l'acord definitiu que procedisca.
QUART. Publicar l'acord definitiu o provisional elevat a tal categoria, i el
text de modificació de l'Ordenança, en el Butlletí Oficial de la Província”.
De conformitat amb el dictamen emés per la Comissió Informativa núm.
1, el Ple, en votació ordinària i per vint-i-un vots a favor dels grups polítics municipals
Popular, Ciudadanos i Socialista, i quatre abstencions dels grups polítics municipals
Vox i Compromís per Torrent, ACORDA aprovar la proposta anterior.
8.03.
14140/2020/GEN
PROPOSTA
MODIFICACIÓ
ORDENANÇA
REGULADORA DE LA TAXA PER UTILITZACIÓ DE TERRENYS D’ÚS O DOMINI
PÚBLIC AMB PARADES, BARRAQUES, CASETES DE VENDA, QUIOSCOS,
ESPECTACLES, ATRACCIONS, INDÚSTRIES DE CARRER O AMBULANTS,
RODATGE CINEMATOGRÀFIC I UTILITZACIÓ PER VEHICLES DE TRACCIÓ
MECÀNICA DE CAMINS RURALS.
Es dóna compte de la proposta formulada per la Sra. Esmeralda Torres
Guillén, regidora delegada d’Hisenda, que copiada literalment diu:
“La Junta de Govern local, en sessió celebrada el dia 21 d´octubre de
2020, de conformitat amb el que establixen l'article 127.1.a) de la Llei 7/1985, de 2
d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i l'article 117 del Reglament
Orgànic del Ple d'este Ajuntament, va aprovar el projecte de modificació de
l'Ordenança Fiscal Reguladora de la taxa per Utilització de Terrenys d'ús o Domini
Públic amb Parades, Barraques, Casetes de Venda, Quioscos, Espectacles,
Atraccions, Indústries de Carrer o Ambulants, Rodatge Cinematogràfic i Utilització
per Vehicles de Tracció Mecànica de Camins Rurals.

Pàgina 41 de 45

Considerant que esta s'ha tramitat d'acord amb el que establixen
l'article 117 i següents del Reglament esmentat.
Resultant que en el termini concedit a l'efecte, no s´ha presentat cap
esmena al text del projecte aprovat per la Junta de Govern Local, es proposa que el
Ple adopte el següent ACORD:
Validar en: https://www.torrent.es/PortalCiudadano/
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PRIMER. Aprovar, amb caràcter provisional, la modificació de
l'Ordenança Fiscal Reguladora de la taxa per Utilització de Terrenys d'ús o Domini
Públic amb Parades, Barraques, Casetes de Venda, Quioscos, Espectacles,
Atraccions, Indústries de Carrer o Ambulants, Rodatge Cinematogràfic i Utilització
per Vehicles de Tracció Mecànica de Camins Rurals, que quedarà redactada
conforme a l'ANNEX adjunt al dictamen de la Comissió Informativa, que serà
diligenciat pel Sr. Secretari General del Ple.
SEGON. Exposar al públic el dit acord durant el termini 30 dies, a
l'efecte de que puga ser examinat pels interessats, els que podran efectuar en
l'esmentat termini, les al·legacions i reclamacions que estimen oportunes, tot això de
conformitat amb el que preveu l'article 17 del Reial Decret Legislatiu 2/2004.
Simultàniament publicar el text de l'Ordenança aprovat provisionalment,
en l'espai WEB de l'Ajuntament, a efectes de facilitar la presentació de reclamacions
o suggeriments.
TERCER. L'indicat acord provisional s'entendrà definitivament adoptat,
si durant el dit període no es presentaren les al·legacions a què es refereix l'apartat
anterior, romanent en vigor fins a la seua modificació o derogació. En cas contrari
s'adoptarà l'acord definitiu que procedisca.
QUART. Publicar l'acord definitiu o provisional elevat a tal categoria, i el
text de modificació de l'Ordenança, en el Butlletí Oficial de la Província”.
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, Popular, Ciudadanos i Socialista, i dos abstencions del grup polític
municipal Compromís per Torrent, ACORDA aprovar la proposta anterior.
8.04. 14140/2020/GE – PROPOSTA MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL
REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I
OBRES.
Es dóna compte de la proposta formulada per la Sra. Esmeralda Torres
Guillén, regidora delegada d’Hisenda, que copiada literalment diu:
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“La Junta de Govern local, en sessió celebrada el dia 21 d´octubre de
2020, de conformitat amb el que establixen l'article 127.1.a) de la Llei 7/1985, de 2
d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i l'article 117 del Reglament
Orgànic del Ple d'este Ajuntament, va aprovar el projecte de modificació de
l'Ordenança Fiscal Reguladora de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i
Obres.
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Considerant que esta s'ha tramitat d'acord amb el que establixen
l'article 117 i segents del Reglament esmentat.
Resultant que en el termini concedit a l'efecte, no s´ha presentat cap
esmena al text del projecte aprovat per la Junta de Govern Local, es proposa que el
Ple adopte el següent ACORD:
PRIMER. Aprovar, amb caràcter provisional, la modificació de
l'Ordenança Fiscal Reguladora de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i
Obres que quedarà redactada conforme a l'ANNEX adjunt al dictamen de la
Comissió Informativa, que serà diligenciat pel Sr. Secretari General del Ple.
SEGON. Exposar al públic el dit acord durant el termini de 30 dies, a
l'efecte de que puga ser examinat pels interessats, els que podran efectuar en
l'esmentat termini, les al·legacions i reclamacions que estimen oportunes, tot això de
conformitat amb el que preveu l'article 17 del Reial Decret Legislatiu 2/2004.
Simultàniament publicar el text de l'Ordenança aprovat provisionalment,
en l'espai WEB de l'Ajuntament, a efectes de facilitar la presentació de reclamacions
o suggeriments.
TERCER. L'indicat acord provisional s'entendrà definitivament adoptat,
si durant el dit període no es presentaren les al·legacions a què es refereix l'apartat
anterior, romanent en vigor fins a la seua modificació o derogació. En cas contrari
s'adoptarà l'acord definitiu que procedisca.
QUART. Publicar l'acord definitiu o provisional elevat a tal categoria, i el
text de modificació de l'Ordenança, en el Butlletí Oficial de la Província”.
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, Popular, Ciudadanos i Socialista, i dos abstencions del grup polític
municipal Compromís per Torrent, ACORDA aprovar la proposta anterior.
8.05. 14140/2020/GEN – PROPOSTA MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL
REGULADORA DE LA TAXA PER L’OCUPACIÓ TEMPORAL DEL DOMINI
PÚBLIC LOCAL O DE TERRENYS D’ÚS PÚBLIC AMB TERRASSES DE
VETLADORS I ALTRES ELEMENTS ANÀLEGS PER A ACTIVITATS
D’HOSTALERIA.
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Es dóna compte de la proposta formulada per la Sra. Esmeralda Torres
Guillén, regidora delegada d’Hisenda, que copiada literalment diu:
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“La Junta de Govern local, en sessió celebrada el dia 21 d´octubre de
2020, de conformitat amb el que establixen l'article 127.1.a) de la Llei 7/1985, de 2
d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i l'article 117 del Reglament
Orgànic del Ple d'este Ajuntament, va aprovar el projecte de modificació de
l'Ordenança Fiscal Reguladora de la taxa per l'Ocupació Temporal del Domini públic
local o de Terrenys d'Ús Públic amb Terrasses de Vetladors i Altres Elements
Anàlegs per a Activitats d'Hostaleria.
Considerant que esta s'ha tramitat d'acord amb el que establixen
l'article 117 i següents del Reglament esmentat.
Resultant que en el termini concedit a l'efecte, no s´ha presentat cap
esmena al text del projecte aprovat per la Junta de Govern Local, es proposa que el
Ple adopte el següent ACORD:
PRIMER. Aprovar, amb caràcter provisional, la modificació de
l'Ordenança Fiscal Reguladora de la taxa per l'Ocupació Temporal del Domini públic
local o de Terrenys d'Ús Públic amb Terrasses de Vetladors i Altres Elements
Anàlegs per a Activitats d'Hostaleria, que quedarà redactada conforme a l'ANNEX
adjunt al dictamen de la Comissió Informativa, que serà diligenciat pel Sr. Secretari
General del Ple.
SEGON. Exposar al públic el dit acord durant el termini de 30 dies, a
l'efecte de que puga ser examinat pels interessats, els que podran efectuar en
l'esmentat termini, les al·legacions i reclamacions que estimen oportunes, tot això de
conformitat amb el que preveu l'article 17 del Reial Decret Legislatiu 2/2004.
Simultàniament publicar el text de l'Ordenança aprovat provisionalment,
en l'espai WEB de l'Ajuntament, a efectes de facilitar la presentació de reclamacions
o suggeriments.
TERCER. L'indicat acord provisional s'entendrà definitivament adoptat,
si durant el dit període no es presentaren les al·legacions a què es refereix l'apartat
anterior, romanent en vigor fins a la seua modificació o derogació. En cas contrari
s'adoptarà l'acord definitiu que procedisca.
QUART. Publicar l'acord definitiu o provisional elevat a tal categoria, i el
text de modificació de l'Ordenança, en el Butlletí Oficial de la Província”.
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.
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9.01. DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA DES DEL 26 DE
SETEMBRE FINS AL 30 D’OCTUBRE DE 2020, DEL NÚM. 3753 AL NÚM. 4377
INCLUSIVAMENT.
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9. CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN.

Es dóna compte i el Ple queda assabentat, dels decrets adoptats per
l’Alcaldia des del 26 de setembre fins al 30 d’octubre de 2020, del número 3753 al
número 4377, ambdós inclusivament.
9.02. PRECS I PREGUNTES.
Es formulen els següents precs i preguntes durant la sessió:

Per l’Alcaldia-Presidència es vol deixar constància del següent:
Aquest cap de setmana va morir Pedro Iturralde, un home de la música
i la cultura molt vinculat a la ciutat de Torrent. Vull deixar constància en el Ple de hui
del condol d'aquesta ciutat i dir que s'ha enviat aqueix mateix condol a la seua
família, la seua dona i a Falces, municipi on residia, el seu Ajuntament, expressant el
condol per la perduda d'un home que a nivell internacional i nacional ha deixat la
seua impremta en el tema de la música.
I com que no hi ha més assumptes a tractar-hi, a les 22.51 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,
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