SECRETARIA GENERAL DEL PLE
FS/cg
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REGIDORES:
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Inmaculada Amat Martínez (T)
Andrés Campos Casado(P)
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Marina Olivares Hernández (T)
Jose Pascual Martínez Climent (T)
Patricia Sáez Orea (T)
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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 (T)
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)
INTERVENTORA MUNICIPAL:
Mª CARMEN APARISI (P)

Sessió Extraordinària del Ple, del
dia 29/12/2020.
De conformitat amb el que es
disposa per l'apartat 3 de l'article 46 de
la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de
les bases del règim local, introduït per la
Disposició Final Segona del Real Decret
Llei 11/2020, de 31 de març, pel qual
s'adopten
mesures
urgents
complementàries en l'àmbit social i
econòmic per a fer front al COVID-19, es
procedeix a la celebració de la següent
sessió plenària en manera presencial (P)
i telemàtica (T)
A Torrent, a les 12.00 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 la Sra. Secretaria General del
Ple Acctal.
La Presidència obri i inicia la
sessió, passant a tractar-hi els
assumptes que figuren en l’ordre del dia
següent:

SECRETARIA GENERAL DEL PLE ACCTAL:
ISABELA RODRÍGUEZ SICLUNA (P)
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1. ASSUMPTES SENSE DICTAMINAR.
1.01. 17190/2020/GEN - APROVACIÓ TARIFA FINALISTA PER
PROVEÏMENT D'AIGUA A LA URBANITZACIÓ MONTE-REDONDO.

AL

1.02. 16523/2020/GEN/ - RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS
NÚM. 1/2020 DE LA FUNDACIÓ ESPORTIVA MUNICIPAL.
1.03. 16573/2020/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS PER
TORRENT A FAVOR D’UNA ALTERNATIVA INTEGRAL AL PROJECTE DE
CONNEXIÓ ENTRE LA V-30 INCLÒS EN L’AVANTPROJECTE “AUGMENT
DE CAPACITAT I MILLORES FUNCIONALS DE LA V-30”.
1.04. 17855/2020/GEN - DONAR COMPTE DE L’INFORME INFORME
D’ESCOLARITZACIÓ 2020-2021.
1.05. 16722/2020/GEN - PROJECTE MODIFICACIÓ PUNTUAL DELS
ESTATUTS DE L'ORGANISME AUTÒNOM FUNDACIÓ ESPORTIVA
MUNICIPAL: APROVACIÓ INICIAL.

1. ASSUMPTES SENSE DICTAMINAR.
1.01. 17190/2020/GEN - APROVACIÓ TARIFA FINALISTA PER AL PROVEÏMENT
D'AIGUA A LA URBANITZACIÓ MONTE-REDONDO.
Es dóna compte de la proposta formulada per la Sra. Esmeralda Torres
Guillén regidora delegada d’Hisenda, que copiada literalment diu:
“La urbanització Monte Redondo, on es troba també el Club de Tennis,
està situada al sud-oest del nucli urbà, pròxima a ala autovia AP-7.
En l'actualitat la urbanització es proveeix d'aigua mitjançant la compra
de cabals a una Comunitat de Regants. La qualitat de l'aigua incompleix l'RD
140/2003 de qualitat d'aigües de consum humà. La Comunitat de Propietaris
conscient de la situació en què es troba està interessada a realitzar les obres de
connexió amb la xarxa de proveïment municipal i assumir les millores en la xarxa de
distribució, depòsit d'aigua i estació de bombament perquè puguen ser lliurades i
rebudes per l'Excm. Ajuntament de Torrent amb l'objectiu que tots els habitatges
puguen disposar d'aigua potable procedent del sistema de proveïment municipal que
gestiona l'empresa mixta Aigües de l'Horta per a aconseguir un servei garantit i de
qualitat per a tots els seus veïns i així, equiparar la qualitat del servei amb la de la
resta de la població.
En aquesta línia la comunitat de propietaris va realitzar en escriptura
pública la cessió a favor de l'Ajuntament de Torrent de la parcel·la on se situa el
depòsit i l'estació de rebombament d'aigua potable i encàrrec a l'Empresa Mixta
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Aigües de l'Horta la redacció del projecte d'ampliació de la xarxa de distribució
d'aigua potable i adequació de la xarxa interior per al subministrament a la
urbanització Monte Redondo. Després dels tràmits oportuns el projecte va rebre
l'informe favorable de l'Ajuntament de Torrent i del Centre de Salut Pública.
En l'assemblea de la Comunitat de Propietaris celebrada el 26 de juliol
de 2020 es va aprovar encarregar a l'Empresa Mixta Aigües de l'Horta l'execució del
Projecte i el finançament de les obres corresponents en un termini de 5 anys a través
d'una tarifa finalista que s'inclouria en la factura de l'aigua.
En virtut de l'anteriorment indicat i mitjançant acord de data 22
d'octubre de 2020 el Consell d'Administració de l'empresa mixta "Aigües de L'Horta,
S. a.", conforme a les competències atribuïdes a la mateixa en els seus estatuts,
proposa a l'Ajuntament de Torrent l'aprovació de la Tarifa finalista de la Urbanització
Monte Redondo de Torrent per a l'execució de les obres de connexió amb la xarxa
general i adequació de la xarxa d'aigua potable de la urbanització.
Consta en l'expedient el certificat d'aprovació del citat acord i el
corresponent estudi de costos i proposta de tarifa per a la gestió del servei d'aigua
potable a la Comunitat de Propietaris de Monte Redondo i el Club de Tennis.
Per tot allò que s'ha exposat, es proposa al Ple l'adopció del següent
ACORD:
Primer: Aprovar la tarifa finalista de la Urbanització Monte Redondo de
Torrent per a l'execució de les obres de connexió amb la xarxa general i adequació
de la xarxa d'aigua potable de la urbanització, en els termes següents:
Tarifa finalista
Habitatges Unifamiliars
Club de tennis

Quota inicial
1.726,19 €
2.865,48 €

Quotes mensuals (60)
27,03 €
44,87 €

Segon: Donar trasllat del present acord a l'Empresa Mixta Aigües de
l'Horta, la Comunitat de Propietaris de Monte Redondo i al Club de Tennis, als
efectes oportuns”.
De conformitat amb el dictamen emès per la Comissió Informativa núm.
1, el Ple, en votació ordinària i per unanimitat, ACORDA, aprovar la proposta
anterior.
Àudio: 01.01.mp3
Vídeo: http://videople.es/2745

1.02. 16523/2020/GEN/ - RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS NÚM.
1/2020 DE LA FUNDACIÓ ESPORTIVA MUNICIPAL.

Pàgina 3 de 9

Ple Ordinari 29-12-2020

Es dóna compte de la proposta formulada per la Sra. Asunción Ferrer
San Pablo, regidora delegada de l’Àrea de Cultura i Esports, amb el contingut
següent:
“A la vista de l’objecció de la interventora delegada en el seu informe nº
112/2020, de data 14 de desembre, relatiu a l’expedient de reconeixement
extrajudicial de crèdits núm 1/2020, de la FEM Torrent.
Vist l’informe sobre aquest tema de la Gerència de FEM Torrent, de
data 22 de desembre de 2020.
Tenint en compte que les despeses objecte de reconeixement
comptaven amb cobertura contractual i que les factures, relatives a serveis o
activitats del 2019, foren presentades en una data impossible de imputar a l’exercici
2019, esta Presidència PROPOSA al Ple Municipal:
Aprovar el reconeixement extrajudicial dels crèdits de la relació 1/2020
per import de 231.487,46 €, amb el següent detall:
Núm.de
Registro

Fecha
Factura

Importe

Proveedor

Descripción del Gasto

Aplicación
Presupuestaria

F/2019/962

31/12/2019

18,78 SERKONTEN

MANTENIM ALFOMBRAS

2020
3420 21207

F/2019/963

31/12/2019

80,36 SERKONTEN

TRATAMIENTO ESPECIAL MOPA

2020
3420 21201

F/2019/964

31/12/2019

JOSÉ LUIS NAVARRO
162,14 ALACREU

ASESORAMIENTO DICIEMBRE

2020
3410 22709

F/2019/965

31/12/2019

DEPORTES BACETE
30,00 SL

JUEGO REDES BÀSKET

2020
3420 21201

F/2019/966

31/12/2019

LUIS FRANCO GRAU
13.275,89 SL

GESTIÓN DE PERSONAL
COTXERA DICIEMBRE

2020
3420 21301

F/2019/967

31/12/2019

TELEFONICA SERV
52,19 MUSICA

CUOTA DICIEMBRE

2020
3410 22200

F/2019/968

31/12/2019

68,10 EL CLAU TORRENT SL AIREADOR

F/2019/969

31/12/2019

GAIA GESTIÓN
217.800,00 DEPORTIVA SL

USO ESPACIOS 2019

2020
3420 21201
2020
3420 48113

“
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 Ciudadanos i
Socialista, i dotze vots en contra dels grups polítics municipals Vox, Compromís per
Torrent i Popular, ACORDA, aprovar la proposta anterior.
Àudio: 01.02.mp3
Vídeo: http://videople.es/2746
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1.03. 16573/2020/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS PER TORRENT
A FAVOR D’UNA ALTERNATIVA INTEGRAL AL PROJECTE DE CONNEXIÓ
ENTRE LA V-30 INCLÒS EN L’AVANTPROJECTE “AUGMENT DE CAPACITAT I
MILLORES FUNCIONALS DE LA V-30”.
Es dóna compte de la moció de l'epígraf, que es transcriu a
continuació:
"EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Fa cinquanta anys finalitzà la construcció del Plan Sur. Hi havia altres
alternatives, però van triar sense cap pudor la més costosa econòmicament i la més
agressiva amb el territori. Es van arrasar alqueries i hortes i es va dividir la població
de comarca de l'Horta Sud en dos parts.
Amb esta gran infraestructura el règim franquista pretenia, d'una banda,
evitar inundacions com la que va assolar València en 1957 i, d'una altra, facilitar
l'accés al port de València, especialment de camions, mitjançant les autovies de la
V-30 que flanquegen el canal.
El Plan Sur i la V-30 constitueixen, a més, una barrera arquitectònica
molt dura que limita dràsticament la mobilitat, especialment la no motoritzada o en
transport públic, de tot l'Horta Sud, i en particular la de de Xirivella i també la
d'Alaquàs, Aldaia i una part de Mislata, en total, més de 100.000 persones.
No és objecte d'esta moció qüestionar la necessitat de millorar la
connexió entre la V- 30 i l'A-3 per a agilitar el trànsit motoritzar, sinó tractar que
qualsevol projecte d'obra o remodelació que afecte este punt tan sensible per a
l'Horta Sud tinga en compte tots els factors i necessitats que hi incideixen,
especialment la reducció de l'efecte barrera de la V-30 i del Plan Sur, la millora de la
mobilitat sostenible i la integració paisatgística.
Per estos motius proposem l'adopció dels següents ACORDS:
PRIMER. Instar el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana a
paralitzar la licitació del projecte de connexió entre la V-30 i l'A-3 inclòs en
l'avantprojecte «Augment de capacitat i millores funcionals de la V-30», de la forma
que legalment siga apropiada, mentre no es complisca el punt dos d'aquests acords.
SEGON. Instar el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana a
constituir un grup de treball tècnic i polític format pel Ministeri de Transports, Mobilitat
i Agenda Urbana, la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat,
els ajuntaments afectats (principalment Alaquàs, Aldaia, Mislata, Quart,
València,Xirivella) i representants dels agents socials que redacte els criteris
generals d'un nou projecte de remodelació integral de la V-30 i del seu nus amb l'A3. Aquest nou projecte, haurà de tindre en compte:
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1. La millora del trànsit motoritzar de la manera més sostenible i
integrada amb l'entorn urbà per on discorre la V-30, sense descartar el
soterrament de noves vies o d'algun tram de la V-30.
2. La reducció de l'efecte barrera i de l'impacte acústic, ambiental i
visual que la V- 30 té per als municipis de l'Horta Sud.
3. La millora de l'accessibilitat i de la mobilitat quant a transport públic,
vianants i ciclistes entre banda i banda de la V-30.
4. La dignificació de la principal entrada oest de València, mitjançant la
implantació de solucions urbanes i no merament viàries que resolguen
la intersecció entre la V-30 i l'A-3 de la manera més sostenible i
respectuosa amb el territori possible.
5. La necessitat de donar la màxima participació als municipis afectats i
als agents socials implicats, incloent-hi associacions veïnals i
d'usuàries de la bicicleta o del transport públic, en el procés de redacció
del nou projecte.
6. La necessitat d'integrar el projecte en el Pla de Mobilitat Metropolità
(PMoMe) i en el Pla d'Accio Territorial Metropolita de Valencia
(PATEVAL), que està elaborant la Conselleria de Política Territorial,
Obres Públiques i Mobilitat, així com en qualsevol altre instrument de
planificació urbanística o territorial.
7. Qualsevol intervenció en la V-30 ha de ser compatible amb una
futura naturalització del nou llit del Túria i amb els accessos i la
restitució de les veredes i camins rurals històrics que implicaria esta
naturalització.
TERCER. Donar trasllat d'estos acords al Ministeri de Transports,
Mobilitat i Agenda Urbana, a la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i
Mobilitat, a l'Autoritat de Transport Metropolità de València, als grups parlamentaris
de les Corts Valencianes, del Congrés i del Senat, als ajuntaments de València i de
l'Horta Sud i als agents socials, com ara la Federació Veïnal Silvel·la de Xirivella, la
Federació Valenciana d'Associacions Veïnals, Soterranya, l'Associació Valenciana
pel Transport Públic, la Càtedra L'Horta de València: territori metropolità, la Fundació
Horta Sud, Per l'Horta i a Acció Ecologista-Agró".
De conformitat amb el dictamen emès per la Comissió Informativa núm.
2, el Ple, en votació ordinària i per dos vots a favor del grup polític municipal
Compromís per Torrent, deu vots en contra dels grups polítics municipals Vox i
Popular, i tretze abstencions dels grups polítics municipals Ciudadanos i Socialista,
ACORDA, desestimar la moció anterior.
Àudio: 01.03.mp3
Vídeo: http://videople.es/2747
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1.04. 17855/2020/GEN – DONAR COMPTE DE L’INFORME D’ESCOLARITZACIÓ
2020-2021.
Es dóna compte i el Ple queda assabentat de la proposta formulada per
la Sra. Patricia Sáez Orea, regidora delegada d’Educació i Publicacions que es
transcriu a continuació:
“Com tots els anys, anualment, la delegació d'educació en col·laboració
amb tots els centres educatius de la localitat elabora un informe d'escolarització del
curs vigent 2020/2021.
L'esmentat informe aprovat pel Consell Escolar Municipal en sessió
extraordinària, el dia 17 de desembre de 2020, conté diverses propostes i
sol·licituds, les quals, una vegada posades en coneixement del Ple es traslladaren a
la Conselleria d'Educació, Cultura i esport.
Per tot allò exposat, en ús de les facultats que em confereix l'Alcaldía
on en virtut de Decret núm. 1661/2020, de 14 d'abril, propose l'adopció del següent
ACORD:
Primer. Aprovat l'Informe d'escolarització corresponent al curs 20202021, pel Consell Escolar Municipal en sessió extraordinària en data 17 de
desembre de 2020, posar en coneixement del Ple i donar trasllat a la Conselleria
d'Educació, Cultura i Esport les diverses propostes i sol·licituds.
Segon. Este acord s'ha de comunicar a la Conselleria d'Educació,
Cultura i Esport, al Consell Escolar Municipal i a tots els centres educatius de la
localitat”

1.05. 16722/2020/GEN - PROJECTE MODIFICACIÓ PUNTUAL DELS ESTATUTS
DE L'ORGANISME AUTÒNOM FUNDACIÓ ESPORTIVA MUNICIPAL:
APROVACIÓ INICIAL.
Es dóna compte de la proposta formulada per la Sra. Asunción Ferrer
San Pablo, regidora delegada de l’Àrea de Cultura i Esports, amb el contingut
següent:
“Visto el acuerdo adoptado en fecha 18 de noviembre de 2020 por el
Consell Rector de la Fundación Deportiva Municipal, en el expediente 14845/2020,
relativo a modificación de Estatutos de la F.D.M.
Visto el proyecto de acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local
en fecha 30 de noviembre de 2020.
Resultando que dentro del plazo otorgado al efecto no consta la
presentación de ninguna enmienda.
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Con motivo de la formulación de la Relación de Puestos de Trabajo de
la F.D.M. y la ampliación de la plantilla del citado Organismo, se ha puesto de
manifiesto que determinados puestos de trabajo recogidos en la misma deberían
presentar carácter funcionarial, dado que participan directa o indirectamente en el
ejercicio de potestades públicas, tal y como señala el art. 9 del Real Decreto
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, en relación con el art. 15 de la Ley
30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la reforma de la Función PúblicaActualmente, el art. 30 de los Estatutos de la F.D.M., establece que el
personal propio ha de ser, en todo caso, de naturaleza laboral. No obstante, la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, establece en su
artículo 100 respecto de los Organismos Autónomos estatales, que su personal será
funcionario o laboral, y se regirá por lo previsto en la Ley 7/2007, de 12 de abril, y
demás normativa reguladora de los funcionarios, y por la normativa laboral, mientras
que el art. 85.bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, remite a la regulación estatal en materia de Organismos Autónomos,
regulando una serie de especialidades, entre las que no figura ninguna en materia
de personal.
Por tanto, y dado que la legislación vigente aplicable a los Organismos
Autónomos Locales admite que el personal propio de los mismos pueda ser tanto
funcionario como laboral, procede adaptar los Estatutos a dicha regulación legal, de
forma que admitan ambos tipos de empleados públicos, siendo posteriormente la
Plantilla y la Relación de Puestos de Trabajo, los instrumentos de planificación de
personal que determinen la naturaleza jurídica más idónea para cada tipo de puesto
de trabajo.
Considerando que el art. 9.k) de los Estatutos atribuyen al Consell
Rector la competencia para instar la modificación de los Estatutos, mientras que el
art. 34.9 de los Estatutos de la F.D.M. señala que corresponde al Pleno del
Ayuntamiento la aprobación de la modificación de los Estatutos.
Y considerando la competencia de la Junta de Gobierno Local para
presentar proyectos de acuerdos con eficacia jurídica directa, de conformidad con el
art. 134.2 del Reglamento Orgánico del Pleno del Ayuntamiento de Torrent.
Por todo ello, se propone al Pleno la adopción del siguiente
ACUERDO:
Primero. Aprobar inicialmente la modificación del art. 30.2 de los
Estatutos de la Fundación Deportiva Municipal, que quedará redactado en los
siguientes términos:
El personal propio de la FDM, ya sea de naturaleza funcionarial o
laboral, fijo o temporal, se regirá por la legislación de función pública y laboral
aplicable.
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Segundo. Publicar anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de
Valencia, otorgando trámite de información pública de 30 días hábiles para la
presentación de alegaciones y sugerencias. En el caso de que no se hubiera
presentado ninguna reclamación o sugerencia, se entenderá definitivamente
adoptado el acuerdo hasta entonces provisional”.
De conformitat amb el dictamen emès per la Comissió Informativa núm.
4, el Ple, en votació ordinària i per quinze vots s 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 proposta anterior.

I com que no hi ha més assumptes a tractar-hi, a les 12.13, la
Presidència alça la sessió de la qual s'estén esta acta, autoritzada amb les firmes del
president i del secretari general del ple, la qual cosa certifique.
Vist i plau
L'ALCALDE,

LA SECRETARIA GENERAL
DEL PLE ACCTAL,
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