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Sessió Ordinària del Ple, del dia
02/02/2022.
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 a la COVID-19,
es procedeix a la celebració de la
següent sessió plenària en manera
presencial (P) i telemàtica (T)
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 del 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
SESSIONS ANTERIORS.

ACTES

*Extraordinària 13/Gener/2022
*Ordinària 13/Gener/2022
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2. 7039/2021/GEN - DONAR COMPTE AL PLE DE L’INFORME D’EXECUCIÓ
TRIMESTRAL DEL PRESSUPOST DEL TERCER TRIMESTRE 2021.
3. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 1, D’ECONOMIA, HISENDA, PERSONAL,
MODERNITZACIÓ I OCUPACIÓ.
3.01. 487/2022/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS PER TORRENT
PER A EXIGIR ALS BANCS QUE COMPLEIXEN LA LLEI DELS COMPTES
DE PAGAMENTS BÀSICS.
4. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 3, ADMINISTRACIÓ, BENESTAR SOCIAL,
EDUCACIÓ I JOVENTUT.
4.01. 17645/2021/GEN - ORDENANÇA REGULADORA DEL SERVEI DE
MENJAR A DOMICILI: APROVACIÓ INICIAL.
5. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 4, CULTURA, VALENCIÀ, ESPORTS,
TURISME I PARTICIPACIÓ.
5.01. 231/2022/GEN - MOCIÓ CONJUNTA DELS GRUPS MUNICIPALS
SOCIALISTA I CIUDADANOS PER A DECLARAR EL TIR I
ARROSSEGAMENT COM A BÉ D’INTERÉS CULTURAL.
6. TRÀMIT EXTRAORDINARI.
6.01. 8903/2021/GEN - PROPOSTA RECTIFICACIÓ D’ERROR EN EL TEXT DE
L’ORDENANÇA REGULADORA PER A LA CONCESSIÓ D’AJUDES A LA
NATALITAT.
7. CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN.
7.01. DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA DES DE L’1 FINS AL 27
DE GENER DE 2022, DEL NÚM. 1 AL NÚM. 313 INCLUSIVAMENT.
7.02. PRECS I PREGUNTES.

1. APROVACIÓ ACTES SESSIONS ANTERIORS.
S'aproven, per unanimitat, les actes de les sessions, extraordinària i ordinària
celebrades el dia 13 de gener de 2022.

2. 7039/2021/GEN - DONAR COMPTE AL PLE DE L’INFORME D’EXECUCIÓ
TRIMESTRAL DEL PRESSUPOST DEL TERCER TRIMESTRE 2021.
Es dóna compte i el Ple queda assabentat del estat d’execució del pressupost
a data 30 de setembre de 2021 i de l'informe de la Intervenció General de data 26 de
gener de 2022 respecte al compliment de les obligacions trimestrals de
subministrament d'informació de la Llei 2/2012 LOEPSF corresponent al 3r trimestre
de 2021, que diu el següent:
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“I. NORMATIVA APLICABLE
• Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.
• Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (en adelante RDL
2/2004).
• RDL 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo primero del
título sexto de la Ley 39/1988.
• Orden EHA 3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la
estructura de los presupuestos de las entidades locales.
• Orden HAP/419/2014, de 14 de marzo, por la que se modifica la Orden
EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de
los presupuestos de las entidades locales.
• Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera, en adelante LOEPYSF.
• Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por el que se desarrollan las
obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica
2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera.
• La Orden HAP/2082/2014, de 7 de noviembre, por la que se modifica la
Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las
obligaciones de suministro de información previstas en la Ley de estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera ha dado una nueva redacción al
art. 16, relativo a las obligaciones trimestrales de suministro de información.
• SEC, Sistema Europeo de Cuentas.
II. ANTECEDENTES DE HECHO.
Resultando que la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, en adelante LOEPSF, regula el principio
de transparencia como base del funcionamiento de las Administraciones Públicas, y
para ello resulta clave la rendición de cuentas y el control de la gestión pública para
contribuir a generar confianza en el correcto funcionamiento del sector público.
La importancia de este principio ha llevado al legislador a establecer en el
artículo 6 de la LOEPSF, la obligación de las Administraciones Públicas de
suministrar toda la información necesaria para el cumplimiento de las disposiciones
de la citada Ley, y de las normas y acuerdos que se adopten en su desarrollo, y
garantizar la coherencia de las normas y procedimientos contables, así como la
integridad de los sistemas de recopilación y tratamiento de los datos.
Considerando que el desarrollo reglamentario a que se refiere el antedicho
artículo de LOEPSF, lo ha realizado el Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas, a través de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, y en concreto,
sobre las obligaciones trimestrales de suministro de información, se ha recogido en
su artículo 16.
Resultando que dicho artículo ha sido modificado por la Orden
HAP/2082/2014, de 7 de noviembre, por la que se modifica la Orden
HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de
suministro de información previstas en la Ley de estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera ha dado una nueva redacción al art.16, apartado cuarto,
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relativo a las obligaciones trimestrales de suministro de información, que para el
caso del municipio de Torrent consiste en la actualización del informe de la
intervención del cumplimiento del objetivo de estabilidad y del límite de la deuda.
Asimismo, la intervención municipal realizará la evaluación del cumplimiento de la
regla de gasto al cierre del ejercicio.
Resultando que el Congreso de los Diputados, en sesión de 20 de octubre de
2020 ha apreciado, por mayoría absoluta de sus miembros, que se da una situación
de emergencia extraordinaria que motiva la suspensión de las reglas fiscales para
los ejercicios 2020 y 2021, requisito que establece el artículo 11.3 de la LOEPSF.
Resultando que el artículo 4 de la Orden HAP 2105/2012, impone la
centralización del cumplimiento de la obligación de remisión y recepción de
información "En las Corporaciones Locales, la intervención o unidad que ejerza sus
funciones."
Por todos los hechos y fundamentos de derecho descrito se emite el
siguiente:
III. INFORME.
Primera. Cuestiones previas.
Este informe se emite con motivo de la obligación de suministro de
información trimestral correspondiente a la ejecución del presupuesto del tercer
trimestre de 2021. Este suministro de información se basa en los datos obtenidos de
la contabilidad, tanto de la entidad local principal como de sus entidades
dependientes clasificadas en el subsector Administración Pública. En el caso de la
ejecución trimestral, la información ha de remitirse por cada entidad, al igual que la
de los presupuestos, salvo el informe de evaluación del objetivo de estabilidad que
es con carácter consolidado en los términos del SEC.
La información distingue, al igual que la de los presupuestos anuales, si los
entes están sujetos a presupuesto limitativo y a la contabilidad pública y de los entes
sujetos al Plan general de contabilidad de empresas o sus adaptaciones sectoriales.
De este modo, el Ministerio ha procedido a delimitar el perímetro de
consolidación del Municipio de Torrent, y este queda constituido por los siguientes
entes:
• Ayuntamiento de Torrent.
• Junta Local Fallera.
• Fundación Deportiva Municipal.
• Consell Agrari Municipal.
• Nous Espais Torrent,S.A. (NETOSA).
• Recaudación Torrent (RETOSA).
• Innovació I Desenvolupament Econòmic Actiu Torrent S.A.
• C. Red Jovesnet (XARXA JOVESNET).
• C: Gestión Recursos, Actividades y Servicios Ámbito Deportivo L'Horta.
Se ha procedido a remitir la ejecución trimestral de la entidad principal, y de
sus organismos dependientes, que cuentan con presupuesto limitativo y de las
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sociedades mercantiles y consorcios clasificados por la IGAE como Subsector
Administración Pública, con independencia de que cuenten con presupuesto
limitativo o estén sujetas al Plan general de contabilidad de empresas o sus
adaptaciones sectoriales.
La obligación se extiende, lo que obliga a remitir:
a) Actualización de los presupuestos en ejecución para el ejercicio que
corresponda y detalle de la ejecución al final de trimestre vencido,
apartado 1 del art. 16 de la Orden. Esta información habrá de incorporar:
• Los créditos y previsiones iniciales del presupuesto.
• Las modificaciones presupuestarias ya tramitadas.
b) Situación del remanente de tesorería, así como las obligaciones frente a
terceros, vencidas, líquidas, exigibles, no imputadas al presupuesto, es
decir la cuenta 413, en virtud del apartado 2. En este trimestre el
remanente de tesorería se estima siguiendo los mismos criterios que los
correspondientes a la liquidación del presupuesto del ejercicio 2020.
c) Información que permita relacionar el saldo resultante de ingresos y gastos
con la capacidad necesidad de financiación, de acuerdo con el Sistema
Europeo de cuentas (ajustes SEC) previsto en el apartado 3 del mismo
artículo 16.
d) Calendario y presupuesto de tesorería (apartado 8).
e) Datos de ejecución de dotación de plantillas y efectivos (en base al
apartado 9 del artículo 16 de la Orden).
Debe tenerse en cuenta que la información que remite debe ser la incluida
dentro del Subsector Corporaciones locales, (artículo 2.1 de la LOEPYSF), que
incluye el conjunto de entidades que se encuentran clasificadas como tal en el
Inventario de Entes del Sector Público Local, y que han sido enunciados
anteriormente.
En base a lo anterior el cálculo de la estabilidad presupuestaria a nivel
consolidado incluye las siguientes entidades que forman parte del perímetro de
consolidación:
• Ayuntamiento de Torrent.
• Junta Local Fallera.
• F. Deportiva Municipal.
• Consell Agrari Municipal.
• Nous Espais Torrent, S.A. (NETOSA).
• Recaudación Torrent (RETOSA).
• Innovació I Desenvolupament Econòmic Actiu Torrent S.A.
• C. Red Jovesnet (XARXA JOVESNET).
• C: Gestión Recursos, Actividades y Servicios Ámbito Deportivo L'Horta.
Segunda. Cumplimiento de la obligación de remisión de información
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La suspensión de las reglas fiscales no afecta al cumplimiento de las
obligaciones de transparencia previstas en la LOEPSF, y normas de desarrollo.
Estas obligaciones seguirán siendo exigibles y las consecuencias de sus
incumplimientos seguirán siendo aplicables.
La suspensión de las reglas fiscales no impide que se puedan establecer
nuevas obligaciones de suministro de información si fuese necesario.
En particular, y por lo que se refiere a la elaboración de la contabilidad
nacional y a la información de base necesaria para dicha elaboración, hay que tener
en cuenta que las obligaciones de remisión de información en términos de
contabilidad nacional a las instituciones europeas por parte de los Estados Miembros
no han sido objeto de suspensión, manteniéndose a todos los efectos los
calendarios, formatos y contenidos ordinarios de remisión. En consecuencia, la
información ha de seguir remitiéndose por las administraciones territoriales en los
términos y plazos habituales, con el fin de que puedan elaborarse las cuentas
nacionales que permitan dar cumplimiento a estas obligaciones internacionales.
De conformidad con lo regulado en el artículo 4 de la Ley 2/2012, LOEPSF, y
el desarrollo del mismo realizado por la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, y en
concreto con el contenido de los artículos 4 y 16 de la misma, esta intervención ha
cumplido con la obligación de suministro de información trimestral correspondiente al
tercer trimestre de 2021, en tiempo y forma, el 29 de octubre de 2021. Habiéndose
volcado la totalidad de la información requerida por el Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas a través de la plataforma telemática habilitada en la
"Oficina Virtual de las Entidades Locales "https://serviciostelematicos.minhap.gob.es/
Trimestrales/, se adjunta justificante de la remisión en anexo nº 1 al presente
informe.
Tercera. Justificación del informe y de su conocimiento por el Pleno.
Para el tercer trimestre, este informe resume la información volcada, los
principales criterios de estimación seguidos, y recoge las conclusiones respecto a las
previsiones de cumplimiento o de incumplimiento al cierre del ejercicio
presupuestario de los objetivos de estabilidad presupuestaria, de deuda pública o de
la regla de gasto, trámite meramente informativo al suspenderse las reglas fiscales
para 2020 y 2021.
Por otro lado, abundando en la necesidad de dar cuenta al Pleno, el Real
Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, que desarrollaba la Ley 18/2001, de
Estabilidad Presupuestaria, establecía en su artículo 16.2 la obligatoriedad de emitir
informe de intervención de cumplimiento del objetivo de estabilidad y dar cuenta al
Pleno en los supuestos de expedientes de modificación de créditos. En la actualidad
tras la entrada en vigor de la LOEPSF y la Orden Ministerial de desarrollo sobre las
obligaciones de suministro de información, según contestación emitida por la
Subdirección General de Estudios y Financiación de las Entidades Locales a
pregunta de Cosital Network, la verificación del cumplimiento de los objetivos de
estabilidad y de la regla de gasto no es requisito previo necesario para la aprobación
de los expedientes de modificación, sino que procede la actualización trimestral del
informe de intervención de cumplimiento de los objetivos a que se refiere la Orden
HAP2105/2012. La Orden HAP/2082/2014, de 7 de noviembre, por la que se
modifica la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las
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obligaciones de suministro de información previstas en la Ley de estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera ha dado una nueva redacción al art. 16,
relativo a las obligaciones trimestrales de suministro de información, en lo relativo a
la verificación del cumplimiento de la regla de gasto, que únicamente se ha de
calcular en el cuarto y último trimestre y con motivo de la liquidación del
presupuesto, así como en las modificaciones presupuestarias. No obstante, esta
Intervención carece de medios personales necesarios para poder llevar a cabo el
cálculo de la regla de gasto de forma consolidada con carácter previo a la
aprobación de las modificaciones presupuestarias, por lo que se calculará en el
último trimestre del año, con la liquidación del presupuesto y en el expediente de la
cuenta general.
No obstante, como ya se ha reiterado al principio del presente informe, el
Consejo de Ministros, en sesión de 6 de octubre de 2020 adoptó el siguiente
acuerdo en relación con las reglas fiscales:
•

"Solicitar del Congreso de los Diputados la apreciación de que en España
estamos sufriendo una pandemia, lo que supone una situación de
emergencia extraordinaria que se ajusta a lo dispuesto en el artículo 135.4
de la Constitución y en el artículo 11.3 de la Ley Orgánica de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera".

•

"Quedan suspendidos el Acuerdo de Consejo de Ministros de 11 de
febrero de 2020 por el que se adecúan los objetivos de estabilidad
presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de Administraciones
Públicas y de cada uno de sus subsectores para el año 2020 para su
remisión a las Cortes Generales, y se fija el límite de gasto no financiero
del presupuesto del Estado para 2020, así como el Acuerdo de Consejo de
Ministros de 11 de febrero de 2020 por el que se fijan los objetivos de
estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de
Administraciones Públicas y de cada uno de sus subsectores para el
período 2021-2023 para su remisión a las Cortes Generales, y el límite de
gasto no financiero del presupuesto del Estado para 2021."

En cuanto a los objetivos de estabilidad y de deuda pública, y la regla de
gasto, aprobados por el Gobierno el 11 de febrero de 2020 son inaplicables al
aprobar éste su suspensión. En todo caso el Gobierno ha trasladado, sin ser
obligatorios, los niveles y tasas de referencia del déficit a considerar en 2020 y 2021
por las Administraciones Territoriales para el funcionamiento ordinario de las
mismas.
Por todo ello, del presente informe se considera necesario dar traslado a la
Alcaldía, para que se proceda a su elevación al Pleno de la Corporación para su
conocimiento y efectos oportunos.
Cuarta. Contenido de la información.
La información a suministrar para dar cumplimiento a la obligación de
remisión, es parte de la que se recoge en el artículo 16 de la Orden HAP/2105/2012,
de 1 de octubre, y se ha materializado en los formularios que ha diseñado la
Subdirección General de Estudios y Financiación de Entidades Locales,
cumplimentados a través de la Oficina Virtual antes citada, a través de la guía para
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la comunicación de la ejecución presupuestaria correspondiente al primer, segundo y
tercer trimestre del ejercicio 2021.
Quinta. Observaciones y explicación de los contenidos:
Para el ejercicio 2021 los cálculos se realizaron en base a los mismos criterios
seguidos en la liquidación del presupuesto del ejercicio 2020.
IV. CONCLUSIÓN DEL INFORME DE EVALUACIÓN:
Con los datos de ejecución presupuestaria existentes a 30 de septiembre de
2021, y con las estimaciones del cierre y cálculos realizados en base a los mismos,
la ejecución del presupuesto consolidado de la entidad local, que incluye sus
organismos autónomos, las sociedades mercantiles que prestan servicios o
producen bienes no financiados mayoritariamente con ingresos comerciales, así
como los consorcios adscritos:
Cumple con el objetivo de estabilidad presupuestaria, estimándose una
capacidad de financiación a nivel consolidado al cierre del ejercicio de 7.705.859,06
€. Este cumplimiento es meramente informativo al suspenderse las reglas fiscales
para 2020 y 2021
El nivel de deuda viva consolidado al final del periodo asciende a
28.239.376,21 €.
El Remanente de tesorería para gastos generales (correspondiente al
Ayuntamiento de Torrent) es de 29.817.435,19 € y el remanente de tesorería para
gastos generales ajustado es de 29.799.717,55 €."

3. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 1, D’ECONOMIA, HISENDA, PERSONAL,
MODERNITZACIÓ I OCUPACIÓ.
3.01. 487/2022/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS PER TORRENT
PER A EXIGIR ALS BANCS QUE COMPLEIXEN LA LLEI DELS COMPTES DE
PAGAMENTS BÀSICS.
Es dóna compte de la moció de l'epígraf, que es transcriu a continuació:
“Fa set anys va entrar en vigor la Directiva 2014/92 del Parlament Europeu i el
Consell, desenvolupant l’accés a comptes de pagament bàsic i prohibint tot tipus de
discriminació, seguint allò marcat en l’article 21 de la Carta de Drets Fonamentals de
la UE, traslladada a l’ordenament jurídic espanyol a través del Reial Decret 19/2017
de 24 de novembre de comptes de pagament bàsics i el Reial Decret 164/2019 de
22 de març, on es va establir un règim gratuït de comptes de pagament bàsics en
benefici de persones en situació de vulnerabilitat o en risc d’exclusió financera.
Però les organitzacions socials que treballen amb les persones en situació
d’exclusió social i financera, especialment persones migrants, refugiades i
sol·licitants de protecció internacional, han detectat diferents incidències produïdes
en algunes entitats bancàries, en relació a les traves i dificultats que es troben
aquestes persones per accedir i mantenir un compte de pagament bàsic, permetent
que aquells qui haurien d’estar protegits per la legislació, continuen en situació
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d’exclusió financera, amb conseqüències tan greus com no poder contractar serveis
fonamentals com la llum i l’aigua i tenint dificultats per poder dur a terme pagaments
com el lloguer de la vivenda o accedir a les prestacions socials concedides per les
Administracions Públiques.
Entre les irregularitats assenyalades per les organitzacions podem destacar:
1. No s’informa d’aquest producte ni de la seua gratuïtat.
2. No s’accepten documents identificatius que tenen plena validesa.
3. Se sol·licita certificat d’empadronament tot i no és un document contemplat
en la normativa.
4. S’exigeix la contractació de segurs i productes bancaris per autoritzar
l’obertura del compte.
5. Determinades nacionalitats troben majors dificultats per accedir a aquests
comptes, malgrat ser sol·licitants de protecció internacional.
Totes aquestes irregularitats detectades suposen un incompliment de la
normativa vigent i d’un dret regulat i, aquesta situació augmenta la situació d’exclusió
financera i social de les persones en situació de vulnerabilitat.
En els últims anys hem assistit a un empitjorament del procés de concentració
i centralització bancària. Aquest procés, també ha tingut com a conseqüència la
privatització i la conversió en banca de les antigues caixes d’estalvis. Des de
Compromís seguim argumentant que l’alternativa a esta situació passa
necessàriament por mesures estructurals per regular el sector financer que limiten
l’especulació i subordinar l’activitat financera a les necessitats socioeconòmiques del
nostre país.
També en temps de pandèmia hem vist com les entitats han tancat oficines de
forma permanent o temporal, en lloc d’ampliar horaris i personal per la crisi sanitària.
La pandèmia també s’està convertint en una coartada per obligar els clients,
independentment de les seues condicions o habilitats personals, a utilitzar la banca
virtual, abusant especialment de les persones majors, en fer-les vulnerables
financerament i obligar-los a que terceres persones gestionen els seus comptes.
En definitiva, una llarga llista de greuges: comissions creixents, falta
d’alternatives a la digitalització, tancament d’oficines, reducció de personal i de
l’horari del servei de caixa, el cobrament per operacions senzilles, llargues esperes i
cues, venda de productes financers inadequats, i en definitiva, poca empatia davant
les dificultats pròpies de persones vulnerables i/o d’edats avançades.
És per tot allò exposat anteriorment, que es proposa al Ple de l’Ajuntament de
Torrent l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER. Instar el Govern de l’Estat, a través del: Ministeri d’Assumptes
Econòmics i Transformació Digital, Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030,
Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions, Ministeri d’Igualtat i Ministeri de
Consum a que garantisca el compliment del Reial Decret 19/2017 i el Reial Decret
164/2019 reforçant els òrgans de control i supervisió de les entitats bancàries perquè
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totes les sucursals bancàries de l’Estat Espanyol publiciten i oferisquen els comptes
de pagament bàsics en els termes que marca la llei.
SEGON. Instar el govern municipal de Torrent a:
A. Implementar una campanya de difusió sobre l’existència i funcionament
dels comptes de pagament bàsics, comprometent-se a continuar fent difusió
d’aquesta eina imprescindible en els espais municipals, especialment als
centres municipals de serveis socials i a la seua pàgina web.
B. Donar la cobertura administrativa necessària a les persones afectades
mitjançant l’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor (OMIC), creant un
sistema de reclamacions accessible, permetent l’atenció presencial.
TERCER. Instar el Banc d’Espanya a:
A. Que garantisca el compliment de la normativa vigent.
B. Que garantisca la dotació de recursos per implementar mecanismes de
vigilància per poder exercir la seua competència supervisora.
C. Que assegure l’augment de mecanismes de transparència i dels recursos
de rendició de comptes.
D. Que assegure un sistema de servei de reclamacions accessible a totes les
persones, amb possibilitat de formular la reclamació de manera física.
QUART. Instar totes les entitats bancàries que operen en la ciutat de Torrent
a complir amb la Directiva 2014/92 del Parlament Europeu i el Consell, donant
l’accés a comptes de pagament bàsic i prohibint tot tipus de discriminació, seguint
allò marcat en l’article 21 de la Carta de Drets Fonamentals de la UE, traslladada a
l’ordenament jurídic espanyol a través del Reial Decret 19/2017 de 24 de novembre
de comptes de pagament bàsics i al Reial Decret 164/2019 de 22 de març, on es va
establir un règim gratuït de comptes de pagament bàsics en benefici de persones en
situació de vulnerabilitat o en risc d’exclusió financera; en concret els següents
aspectes:
A. Assegurar que s’òbriguen els comptes de pagament bàsics en els termes
que marca la llei.
B. Informar i difondre de forma efectiva sobre l’existència dels comptes i els
mecanismes d’accés.
C. Proporcionar la formació específica als seus treballadors i treballadores
sobre els comptes de pagament bàsics perquè no es tornen a produir
irregularitats en l’accés i manteniment de les mateixes.
D. Garantir un sistema de reclamacions accessible per a totes les persones,
permeten les reclamacions de manera física.
E. Donar una major atenció i més personalitzada en finestreta.
F. No cobrar comissions pel manteniment dels comptes corrents o per traure
diners en finestreta.
G. Instal·lar caixers automàtics als barris disseminats de Torrent més
allunyats de les oficines, per a poder fer els tràmits més bàsics, molt
especialment després del progressiu tancament de sucursals.
CINQUÉ. Donar trasllat dels presents acords a les direccions generals dels
bancs amb seu a Torrent, a l'Associació Espanyola de Banca, a la Conselleria
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d'Economia, al Consell Territorial de Participació i a les associacions de veïns i
veïnes”.
De conformitat amb el dictamen emès per la Comissió Informativa núm. 1, el
Ple, en votació ordinària i per vint-i-tres vots a favor dels grups polítics municipals
Compromís per Torrent, Popular, Ciudadanos i Socialista, i dos vots en contra del
grup polític municipal Vox, ACORDA, aprovar la moció anterior.
Àudio: 03.01.mp3
Vídeo: http://videople.es/4193

4. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 3, ADMINISTRACIÓ, BENESTAR SOCIAL,
EDUCACIÓ I JOVENTUT.
4.01. 17645/2021/GEN - ORDENANÇA REGULADORA DEL SERVEI DE MENJAR
A DOMICILI: APROVACIÓ INICIAL.
Es dóna compte de la proposta formulada pel Sr. José Antonio Castillejo
Durán, regidor delegat de l’Àrea d’Atenció i Solidaritat, que es transcriu a
continuació:
“Vist l'aprovació inicial de l'esborrany d'Ordenança reguladora del Servei
Menjar a Domicili per Junta de Govern Local el 29 de Desembre de 2021, en relació
a les esmenes presentades el 30 de desembre de 2021 pel Grup Municipal
Compromís per Torrent, Registre d'Entrada Núm. 326.
Considerant que obren en l'expedient els informes corresponents, es realitza
la següent PROPOSTA:
PRIMER. ESTIMAR l'esmena de modificació de l'Article I que quedarà
redactat de la següent forma:
“La present Ordenança té per objecte la regulació del servei de “menjar a
domicili” de l'Ajuntament de Torrent, amb el qual es pretén millorar la qualitat de vida
de les persones beneficiàries, dispensant a aquestes , menjar llest per a calfar,
completa i equilibrada, durant tots els dies de l'any. Així mateix, es tractarà que les
dietes dispensades, s'adeqüen, en la mesura del possible, a les necessitats dels
usuaris, que així ho sol·liciten i ho precisen per prescripció mèdica o per les seues
especials circumstàncies personals”.
SEGON. DESESTIMAR l'esmena d'addició de l'Article IV ja que
independentment que el barem ja puntua els requisits econòmics en l'Annex I, en la
pràctica cap usuari amb una pensió igual o inferior al salari mínim interprofessional
ha quedat exclòs d'aquest servei.
TERCER. DESESTIMAR l'esmena de Supressió de l'article V atés que el 36.
1 h) de la Llei 3/2019, de 18 de febrer, de serveis socials inclusius a la Comunitat
Valenciana estableix que es regularà “atenció domiciliària” que es refereix al servei
d'assistència domiciliària SAD de “Dependència” i no a “Menjar a Domicili”, sent SAD
de Dependència gratuït per al usuari en compliment de la normativa; mantenint per
tant el sistema de copagament de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives.
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QUART. DESESTIMAR l'esmena de modificació de l'article VII atés que en els
procediments iniciats a sol·licitud de l'interessat, la regla general que l'article 24 de la
LPACAP disposa, és l'estimació de la sol·licitud a excepció dels següents suposats,
que tindran caràcter desestimatori, entre els quals es troba:
“2. En aquells l'estimació dels quals tinguera com a conseqüència que es
transferisquen drets al sol·licitant o a terceres facultats relatives al domini públic o a
algun servei públic”.
No obstant això en la pràctica cap usuari ha quedat exclòs.
CINQUÈ. Aprovar el Text d´Ordenança de Servei “Menjar a Domicili” de
l'Ajuntament de Torrent amb la modificació de l’esmena estimada.
De conformitat amb el dictamen emès per la Comissió Informativa núm. 3, el
Ple, en votació ordinària i per unanimitat, ACORDA, aprovar la proposta anterior.
5. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 4, CULTURA, VALENCIÀ, ESPORTS,
TURISME I PARTICIPACIÓ.
5.01. 231/2022/GEN - MOCIÓ CONJUNTA DELS GRUPS MUNICIPALS
SOCIALISTA I CIUDADANOS PER A DECLARAR EL TIR I ARROSSEGAMENT
COM A BÉ D’INTERÉS CULTURAL.
Es dóna compte de la moció de l'epígraf, que es transcriu a continuació:
“EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
La Federació de Tir i Arrossegament de la Comunitat Valenciana, dedicada a
lo llarg del nostre territori a la salvaguarda d’una tradició autòctona tan nostra com és
el Tir i Arrossegament, proposa a totes les Entitats Locals que respecten tot lo relatiu
a la cultura i la tradició valenciana, i aproven demanar que és declare el TIR I
ARROSSEGAMENT com a BIC (BÉ D’INTERÉS CULTURAL), instant a la
Conselleria d’Educació, Cultura i Esports al fet que inicie el corresponent expedient.
Fent un poquet d’història, podem dir que:
•

Els concursos de tir i arrossegament, com actualment els coneixem, van
nàixer a València a principis del segle XX, però és van arrelar al nostre
territori entre els anys 1930-40.

•

Ramón Tamarit “el Morrero de Meliana” va ser el precursor d’aquesta
tradició i l’inductor per a que continue a dia de hui al nostre territori.
Conegut dins del món del cavall com un dels millors tratans de bestiar de
l’època, va començar a dur els animals a l’antic llit del Riu Túria, entre
l’actual pont de les Flors i les Torres de Serrans on els llauradors podien
vore i comprovar la força que tenia cada animal per a fer ús d’ells en els
treballs de camp, ja que per aquells anys no havia arribat la
industrialització al camp. Allí els podien provar, fent-los passar per una
pista d’arena enganxats a un carro amb pes per a mesurar la seua força.
Eixes proves han donat lloc al que hui en dia és coneix com al Tir i
Arrossegament.
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•

Des d’eixe moment i fins a hui s’ha mantingut una tradició que ha passat
de pares a fills i a nets i que manté viva una part de la nostra cultura, i que
no volem que per cap circumstància es puga perdre, ja que és un llegat
per a pròximes generacions. No volem, en definitiva, que desaparega una
de les nostres senyes d’identitat com és la CULTURA AGRÍCOLA
VALENCIANA.

•

Hui en dia es realitzen concursos de tir i arrossegament a la majoria de
pobles de tot el territori de la Comunitat Valenciana i que amb el suport
dels seus ajuntaments aconsegueixen transmetre a tots els seus aficionats
i gent en general una cultura i tradició que no volem que desaparega.

•

Als anys 90 es va crear la Federació, on tenen representació totes les
localitats on es fan concursos, registrada a la Conselleria i amb uns
estatuts i reglaments pels quals es regeixen tots els concursos. Fins i tot la
nostra Federació conta amb dos assegurances per si de cas ocorreguera
qualsevol incident durant la celebració del concurs.

•

La Federació defèn el benestar animal i advoquem per la realització dels
concursos dins del respecte a l’animal com està estipulat als nostres
estatuts.

•

La cultura del tir i arrossegament recolza a les mitjanes i xicotetes
empreses dedicades al món dels animals, com són els guarnicioners,
magatzems de pinsos, ferrers i tantes altres que amb un gran esforç
aporten al desenvolupament econòmic de la nostra terra.

•

Defensem també, el cavall de tir, ja que són animals criats, entrenats i
cuidats baix la supervisió dels veterinaris per a les tasques dels camp i que
arribarien a desaparèixer per la industrialització del mateix, encara que hui
en dia ja ha molta gent del camp que torna a llaurar-lo com antigament,
amb cavall i geruga.

Per tot això presentem per a la seua aprovació la següent PROPOSTA
D’ACORD
1. Demanar que és declare el Tir i Arrossegament com a BIC (bé d’interés
cultural), instant a la Conselleria d’Educació, Cultura i Esports, de la Generalitat, per
a que inicie el corresponent expedient, col·laborant amb les penyes i amb la pròpia
Federació, per a que açò siga el començament del camí per a mantindre viva la
nostra cultura i tradició.
2. Comunicar a la Federació de Tir i Arrossegament de la Comunitat
Valenciana el resultat d’aquest acord per al seu coneixement.
3. L'Ajuntament en atenció a l'exposat en la present moció promourà una
ubicació adequada i d'acord amb les necessitats per a la celebració de les jornades
de tir i arrossegament a la ciutat”.
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Pel grup polític municipal Compromís per Torrent se sol·licita deixar
l'assumpte sobre la taula perquè passe prèviament pel Consell Municipal de
Convivència, Defensa i Protecció dels Animals.
Sotmesa a votació la petició de deixar sobre la taula la moció, és desestimada
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.
De conformitat amb el dictamen emès per la Comissió Informativa núm. 4, 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 amb la inclusió d'un
tercer punt acordat pels grups polítics municipals.
Àudio: 05.01.mp3
Vídeo: http://videople.es/4194

6. TRÀMIT EXTRAORDINARI.
Amb l’especial declaració d’urgència prèvia, que s’aprova per unanimitat,
s’acorda tractar els assumptes que exposats a continuació no han estat inclosos en
l’ordre del dia de la sessió:
6.01. 8903/2021/GEN - PROPOSTA RECTIFICACIÓ D’ERROR EN EL TEXT DE
L’ORDENANÇA REGULADORA PER A LA CONCESSIÓ D’AJUDES A LA
NATALITAT.
Es dóna compte de la proposta formulada per la Sra. Marina Olivares
Hernández, regidora delegada de l’Àrea d’Igualtat i Formació, que es transcriu a
continuació:
“Vist el text de l'ORDENANÇA REGULADORA PER A la CONCESSIÓ
D'AJUDES A la NATALITAT, aprovat inicialment per l'Ajuntament Ple en sessió de
data 7 d'octubre de l'actual, i definitivament per Resolució número 5959/2021, i
publicada en el butlletí oficial de la província de València de data 18 dels corrents,
s'ha observat un error de fet en el mateix que cal corregir relatiu al període transitori
de sol·licitud, que impedeix que puga sol·licitar-se l'ajuda pels naixements produïts
entre gener i novembre de 2020.
Per això, vist el que disposa l'article 109 de la Llei 39/2015, d'1 octubre, del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, respecte de que
aquestes podran, en qualsevol moment, rectificar d'ofici o a instàncies de part, els
errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes.
I en exercici de les facultats que em corresponen, vinc a proposar a
l'Ajuntament Ple l'adopció del següent ACORD:
Primer.- Rectificar l'error observat en el text de l'ordenança reguladora per a
la concessió d'ajudes a la natalitat, aprovada en sessió plenària de data 7 d'octubre
de 2021, concretament en la Disposició Transitòria única, en la
qual on diu:
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“Els possibles beneficiaris de la present ordenança per situacions que
s'hagueren produït en el període comprès entre l'1 de desembre de 2020 i la data
d'aprovació de la present ordenança, podran sol·licitar la mateixa amb caràcter
retroactiu, havent de formular-se la sol·licitud en el termini de 60 dies naturals
comptats a partir de l'endemà a la publicació de la present ordenança en el Butlletí
oficial de la província de València”
Ha de dir:
“Els possibles beneficiaris de la present ordenança per situacions que
s'hagueren produït en el període comprès entre l'1 de gener de 2020 i la data
d'aprovació de la present ordenança, podran sol·licitar la mateixa amb caràcter
retroactiu, havent de formular-se la sol·licitud en el termini de 60 dies naturals
comptats a partir de l'endemà a la publicació de la present ordenança en el Butlletí
oficial de la província de València”
Segon.- Donar trasllat d'aquest acord al Departament Gestor perquè
procedisca a efectuar les oportunes rectificacions en el text de l'ordenança i remeta
publicació de l'error corregit al Butlletí Oficial de la Província de València”.
El Ple, en votació ordinària i per unanimitat, ACORDA, aprovar la proposta
anterior.

7. CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN.
7.01. DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA DES DE L’1 DE GENER
FINS AL 28 DE GENER DE 2022, DEL NÚM. 6082 AL NÚM. 5570
INCLUSIVAMENT.
Es dóna compte i el Ple queda assabentat, dels decrets adoptats per l’Alcaldia
des de l’1 fins al 27 de gener de 2022, del número 1 al número 313, ambdós
inclusivament.

7.02. PRECS I PREGUNTES.
7.02.01. PRECS I PREGUNTES GRUP MUNICIPAL VOX.
Sr. Alcalde.- Se ruega que recuerde a los concejales titulares de las diferentes
áreas, la obligación de responder a las preguntas formuladas por nuestro grupo,
cumpliendo con ello con los artículos del Reglamento Orgánico de Pleno.
Sr. Alcalde.- Se ruega saber si va a insistir ante la Conselleria de Educación
para que los centros públicos de educación secundaria y bachiller de Torrent hagan
ondear la bandera nacional, la autonómica y la europea (moción aprobada en sesión
plenaria de 5 de diciembre de 2019).
Sr. Campos.- En oficio de contestación con fecha 26/01/22 se nos responde
sesgadamente acerca de las preguntas realizadas sobre la instalación de sensores.
Debido a las discrepancias existentes entre aquello que se pregunta y lo que se
responde, se ruega se nos facilite el listado de facturas correspondiente al suministro
e instalación de los siguientes sensores:
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- Sensor de ruido
- Sensor de calidad del aire
- Sensor de partículas
Sr. Campos.- Rogamos se nos facilite las facturas de las rutas escolares y las
de los pasos inteligentes.
Sr. Campos.- Habiendo revisado el Iink que se nos facilitó para observar los
sensores instalados en la ciudad de Torrent y tras comprobar que sólo aparecen los
sensores de ruido junto con sus lecturas, se ruega se nos facilite la última lectura
correspondiente a los sensores de calidad del aire y de partículas.
Sr. Campos.- Número de personas encargadas del manejo y tratamiento de
los datos que arrojan los sensores o si están subcontratados dichos trabajos.
Sr. Campos.- Rogamos se nos remita el procedimiento de adjudicación,
objetivos, función y fórmula de medición de resultados de la plataforma
TorrentMarket.
A responder por escrito (según el artículo 150.5 del ROP)
Sra. Amat.- En referencia al barrio El Xenillet, en escrito recibido en fecha
11/01/22, se nos indica que se está actuando para solucionar el agujero en la acera
de la calle Manuel Fortea. Solicitamos conocer cuándo está prevista su reparación
completa.
Sra. Olivares.- ¿Se ha realizado o se va a realizar un estudio para detectar el
amianto o uralita en los edificios de Torrent y adoptar soluciones para la retirada del
citado material? Petición realizada reiteradamente desde el 31 de mayo de 2021.
Sr. Arnau.- ¿En qué situación se encuentra el expediente Gemersa? Petición
efectuada en sesión plenaria el pasado 1 de octubre de 2020 y que venimos
solicitando desde entonces.

Es formulen els següents precs i preguntes durant la sessió:
Àudio: 07.02.01.mp3
Vídeo: http://videople.es/4195

I com que no hi ha més assumptes a tractar-hi, a les 19.46, 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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