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Sessió Ordinària del Ple, del dia
03/03/2022.
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

* Ordinària 02/Febrer/2022
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2. 2364/2022/GEN.- RATIFICACIÓ DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 656/2022, DE
DATA 21 DE FEBRER DISPOSANT LA PARTICIPACIÓ EN LA CONVOCATÒRIA
D’AJUDES PER A PROJECTES D’INVERSIÓ PER A LA MILLORA,
MODERNITZACIÓ I DOTACIÓ D’INFRAESTRUCTURES I SERVEIS EN
POLÍGONS, ÀREES INDUSTRIALS I ENCLAVAMENTS TECNOLÒGICS PER A
L’EXERCICI 2022.
3. 7039/2021/GEN - DONAR COMPTE AL PLE DE L’INFORME D’EXECUCIÓ
TRIMESTRAL DEL PRESSUPOST DEL QUART TRIMESTRE 2021.
4. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 1, D'ECONOMIA, HISENDA, PERSONAL,
MODERNITZACIÓ I OCUPACIÓ.
4.01. 1204/2022/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS PERQUÈ
L'AJUNTAMENT DE TORRENT ELABORE UN INVENTARI TRIBUTARI
AMB LES PROPIETATS D'ENTITATS RELIGIOSES.
4.02.

1439/2022/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS PER
L'ELABORACIÓ I APROVACIÓ D'UN PLA ANTIFRAU A L'AJUNTAMENT DE
TORRENT.

4.03. 17476/2021/GEN - PROPOSTA DESESTIMACIÓ RECURS DE REPOSICIÓ
FORMULAT PEL SR. IGNACIO GARCIA GIL, CONTRA L'ACORD DE PLE
DE 04/11/2021 SOBRE BONIFICACIÓ EN LA QUOTA DE L'ICIO.
4.04. 2819/2022/GEN - MOCIÓ GRUP POLÍTIC MUNICIPAL SOCIALISTA PER A
SOL·LICITAR A LES ENTITATS BANCÀRIES QUE GARANTISQUEN LA
PRESTACIÓ DELS SERVEIS BÀSICS D'ATENCIÓ AL PÚBLIC EN LES
SEUES OFICINES, EN ESPECIAL A LES PERSONES MAJORS I ELS
COL·LECTIUS MÉS VULNERABLES, ALS MUNICIPIS DE LA PROVÍNCIA
DE VALENCIA
5.

COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 2,
SEGURETAT CIUTADANA I MOBILITAT.
5.01.

D'URBANISME,

MEDI

AMBIENT,

3401/2021/GEN - IP MODIFICACIÓ PUNTUAL DE L’ORDENACIÓ
DETALLADA DEL PGOU A L’AVINGUDA MARXADELLA, XELVA,
ENCARNACIÓN LANGA I ALBAIDA

6. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 3, D’ADMINISTRACIÓ, BENESTAR SOCIAL,
EDUCACIÓ I JOVENTUT.
6.01. 2352/2022/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS PER TORRENT,
8 DE MARÇ DE 2022.
6.02. 6173/2021/GEN - REGLAMENT DEL CONSELL MUNICIPAL DE LA
INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA: APROVACIÓ INICIAL.
6.03. 2954/2022/GEN - MOCIÓ GRUP POLÍTIC MUNICIPAL POPULAR SOBRE EL
8 DE MARÇ, DIA INTERNACIONAL DE LA DONA.-
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7. TRÀMIT EXTRAORDINARI.
7.01. 2779/2022/GEN - MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LES BASES D’EXECUCIÓ
DEL PRESSUPOST 2022: APROVACIÓ INICIAL.
7.02 3666/2022/GEN - DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DE L’AJUNTAMENT DE
TORRENT CONDEMNANT L’AGRESSIÓ DE LA FEDERACIÓ RUSSA A
UCRAÏNA
8. CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN.
8.01. DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA DES DEL 28 DE GENER
FINS AL 25 DE FEBRER DE 2022, DEL NÚM. 314 AL NÚM. 769
INCLUSIVAMENT.
8.02. PRECS I PREGUNTES.

1. APROVACIÓ ACTES SESSIONS ANTERIORS.
S'aprova, per unanimitat, l’acta de la sessió, ordinària celebrada el dia 2 de
febrer de 2022.

2. 2364/2022/GEN.- RATIFICACIÓ DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 656/2022, DE
DATA 21 DE FEBRER DISPOSANT LA PARTICIPACIÓ EN LA CONVOCATÒRIA
D’AJUDES PER A PROJECTES D’INVERSIÓ PER A LA MILLORA,
MODERNITZACIÓ I DOTACIÓ D’INFRAESTRUCTURES I SERVEIS EN POLÍGONS,
ÀREES INDUSTRIALS I ENCLAVAMENTS TECNOLÒGICS PER A L’EXERCICI
2022.
Es dóna compte del Decret de l’Alcaldia núm. 656 de data 21 de febrer de 2022,
que es transcriu a continuació:
“Vista la RESOLUCIÓ de 21 de gener de 2022, del president de l'Institut
Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), per la qual es convoquen ajudes per a
projectes d'inversió per a la millora, modernització i dotació d'infraestructures i serveis
en polígons, àrees industrials i enclavaments tecnològics amb càrrec al pressupost de
l'exercici 2022, publicada en el DOGV número 9264, de data 26 de gener de 2022.
Vista així mateix l'Ordre 22/2016, de 27 d'octubre (DOGV 7906, de 28 d'octubre
de 2016), de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i
Treball, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de
subvencions en matèria d'industrialització, i les seues modificacions aprovades per les
Ordres 6/2017, de 7 de març (DOGV 7996, 09.03.2017), 3/2019, de 14 de març (DOGV
8509, 20.03.2019) i 1/2022, de 12 de gener (DOGV núm. 9257 de 17.01.2022).

Pàgina 3 de 29

Ple Ordinari 03-03-2022

Seran subvencionables els projectes de millora, modernització i dotació
d'infraestructures i servei, sempre que s'ajusten a alguna de les tipologies indicades en
l'apartat 3 de l'article 3r de la convocatòria.
Així mateix, les subvencions convocades són ajudes a projectes i/o actuacions
anuals, executables en l'exercici 2022, és a dir, els projectes podran haver-se iniciat
abans de la presentació de la sol·licitud de l'ajuda, però només seran subvencionables
els treballs realitzats des de l'1 de gener de 2022 fins al 31 de desembre de 2022.
Atès que el pressupost subvencionable del projecte, calculat com a suma dels
imports susceptibles de subvenció, haurà de ser igual o superior a 25.000 €. No obstant
això, si el pressupost del projecte supera els 200.000 euros es limitarà a aquesta
quantitat l'import base per a calcular la subvenció de la forma prevista en l'article 5.1.
de la convocatòria.
L'ajuda consistirà en una subvenció de fins al 100% dels costos considerats com
a subvencionables amb les limitacions indicades en el paràgraf anterior.
Vist finalment el que es disposa pels articles 6 i 7 de la convocatòria, respecte
del termini i forma de presentació de les sol·licituds, així com sobre els criteris
d'avaluació, el Servei de Mobilitat i Desenvolupament Econòmic ha redactat l'oportuna
Memòria Tècnica.
Rebut informe de l'Oficina Pressupostària en data 17/02/2022 respecte de la
tramitació d'una modificació pressupostària de Generació de crèdit per a la quantitat
estimada corresponent a la inversió subvencionada, així com l'habilitació per part
d'aqueixa oficina per a la part corresponent a l'aportació municipal.
Per tot això, vista la memòria emesa pel Servei de Mobilitat i Desenvolupament
Econòmic en data 18/02/2022, en virtut de les facultats delegades que m'estan
conferides acord de la Junta de Govern Local de data 21 de juny de 2019, DISPOSE:
Primer.- Participar en la convocatòria d'ajudes per a projectes d'inversió per a la
millora, modernització i dotació d'infraestructures i serveis en polígons, àrees industrials
i enclavaments tecnològics, per a l'exercici 2022, realitzada per Resolució de 21 de
gener de 2022, del president de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial
(IVACE) i publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9264, de
data 26 de gener.
Segon.- A aquest efecte, aprovar la Memòria Tècnica que s'acompanya,
redactada conforme al model que s'acompanya a la convocatòria, per a la Millora,
Modernització i Dotació d'Infraestructures i Serveis en Polígons, Àrees Industrials i
Enclavaments Tecnològics Exercici 2022, i que ascendeix a un import total de
354.700,80 €.
Tercer.- Sol·licitar de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE)
una subvenció econòmica per import de DOS-CENTS MIL EUROS (200.000 €),
destinada a finançar les operacions previstes en el document aprovat en l'apartat
anterior.
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Quart. - Adquirir el compromís de disposar dels recursos financers necessaris
per a garantir l'execució de l'actuació subvencionada i de la seua acreditació fefaent en
el termini de quinze dies des de la recepció de la notificació de concessió, si escau, en
virtut del que s'estableix en l'apartat f) de l'article 6.3 de la Resolució reguladora de la
convocatòria de subvenció.
Cinquè.- Formalitzar les declaracions responsables i certificats exigits en l'article
6 de la Resolució reguladora de la convocatòria de subvenció per a la sol·licitud
d'aquesta.
Sisè.- Ratificar aquest decret en el pròxim Ple de l'Ajuntament de Torrent.
Setè.- Notificar el present decret a l'Oficina Pressupostària, a la Intervenció
Municipal i a la Secretaria General del Ple de l’Ajuntament de Torrent”.
El Ple, en votació ordinària i per unanimitat, ACORDA, ratificar el Decret anterior.
Àudio: 02.mp3
Vídeo: http://videople.es/4240

3. 7039/2021/GEN - DONAR COMPTE AL PLE DE L’INFORME D’EXECUCIÓ
TRIMESTRAL DEL PRESSUPOST DEL QUART TRIMESTRE 2021.
Es dóna compte i el Ple queda assabentat de l’estat d’execució del pressupost a
data 31 de desembre de 2021 i de l'informe de la Intervenció General de data 16 de
febrer de 2022 respecte al compliment de les obligacions trimestrals de
subministrament d'informació de la Llei 2/2012 LOEPSF corresponent al 4r trimestre de
2021, que diu el següent:
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.
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• 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, 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.
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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 cuarto 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 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.
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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
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
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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
cuarto trimestre de 2021, en tiempo y forma, el 28 de enero de 2022. 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 cuarto 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 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:
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• “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 la comunicación de la ejecución
presupuestaria correspondiente al cuarto 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 31 de diciembre 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:
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Cumple con el objetivo de estabilidad presupuestaria, estimándose una
capacidad de financiación a nivel consolidado al cierre del ejercicio de 9.304.967,63 €.
Este cumplimiento es meramente informativo al suspenderse las reglas fiscales para
2020 y 2021.
No se evalúa el cumplimiento de la Corporación de la regla de gasto de acuerdo
con la LO 2/2012 al suspenderse las reglas fiscales para 2020 y 2021, por Acuerdo de
Consejo de Ministros de 6 de octubre de 2020, y teniendo en cuenta el Acuerdo del
Congreso de los Diputados de 20 de octubre de 2020.
El nivel de deuda viva consolidado al final del periodo asciende a 28.180.939,41
€.
El Remanente de tesorería para gastos generales (correspondiente al
Ayuntamiento de Torrent) es de 23.411.515,82 € y el remanente de tesorería para
gastos generales ajustado es de 22.946.798,90 €”.
4. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 1, D'ECONOMIA, HISENDA, PERSONAL,
MODERNITZACIÓ I OCUPACIÓ.
4.01. 1204/2022/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS PERQUÈ
L'AJUNTAMENT DE TORRENT ELABORE UN INVENTARI TRIBUTARI AMB LES
PROPIETATS D'ENTITATS RELIGIOSES.
L'Alcaldia-Presidència, a petició del grup municipal proponent, deixa l'assumpte
sobre la taula.
Àudio: 04.01.mp3
Vídeo: http://videople.es/4241

4.02. 1439/2022/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS PER
L'ELABORACIÓ I APROVACIÓ D'UN PLA ANTIFRAU A L'AJUNTAMENT DE
TORRENT.
Es dóna compte de la moció de l’epígraf, del tenor literal següent:
“L'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, del Ministeri d'Hisenda i Funció
Pública, per la qual es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació,
Transformació i Resiliència, estableix l'obligació de tota entitat decisòria o executora
que participe en l'execució de les mesures del Pla de Recuperació, Transformació i
Resiliència, de disposar d'un «Pla de mesures antifrau» que li permeta garantir i
declarar que, en el seu respectiu àmbit d'actuació, els fons corresponents s'han utilitzat
de conformitat amb les normes aplicables, en particular, pel que fa a la prevenció,
detecció i correcció del frau, la corrupció i els conflictes d'interessos.
La citada Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el
sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, assenyala un
termini de 90 dies des de l'entrada en vigor de la present Ordre o, en el seu cas, des
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que es tinga coneixement de la participació en l'execució del Pla de Recuperació
Transformació i Resiliència per a l'aprovació del pla antifrau.
Per això, l'Ajuntament de Torrent, de manera explícita i pública, manifesta la
seua voluntat de lluitar contra el frau i la corrupció i el seu ferm compromís amb el
principi d'integritat pública que ha de regir l'actuació de l'Ajuntament com a conjunt de
principis i normes destinades a protegir, mantindre i prioritzar l'interés públic sobre els
interessos privats. L'objectiu principal ha de ser promoure dins de l'organització una
cultura que descoratge tota activitat fraudulenta o corrupta contrària al principi
d'integritat pública i bon govern i que facilite la seua prevenció i detecció, promovent el
desenvolupament de procediments efectius per a la gestió d'aquests supòsits que
garantisca a la ciutadania una administració local que servisca als seus interessos.
En eixe sentit, l'Ajuntament desenvoluparà un pla d'integritat pública i bon govern
basat en la tolerància zero del frau i de la corrupció, que no sols servisca a l'efecte
d’aconseguir una gestió ètica dels recursos públics, sinó al fet que els veïns i veïnes del
municipi perceben que la gestió municipal està basada en alts estàndards d'honradesa,
honestedat i orientada a l'adequada utilització dels recursos públics en benefici de la
comunitat, i no en cerca d'un enriquiment personal injust que minve la capacitat de
l'Ajuntament de complir amb els seus objectius.
El pla d'integritat pública i bon govern se sustentarà en els següents eixos
fonamentals del cicle antifrau i anticorrupció: prevenció, detecció, correcció i
persecució.
L'Ajuntament es compromet a mantindre un alt nivell de qualitat jurídica, ètica i
moral i a adoptar els principis d'integritat, imparcialitat i honestedat, i és la seua intenció
demostrar la seua oposició al frau i la corrupció en l'exercici de les seues funcions.
S'espera que tots els membres de la Corporació i molt especialment els càrrecs
electes, amb o sense responsabilitats de govern, assumisquen també aquest
compromís.
El personal de l'Ajuntament, en el seu caràcter d'empleats públics, assumeix i
comparteix aquest compromís tenint entre altres deures els de “vetllar pels interessos
generals, amb subjecció i observança de la Constitució i de la resta de l'ordenament
jurídic, i actuar conformement als següents principis: objectivitat, integritat, neutralitat,
responsabilitat, imparcialitat, confidencialitat, dedicació al servei públic, transparència,
exemplaritat, austeritat, accessibilitat, eficàcia, honradesa, promoció de l'entorn cultural
i mediambiental, i respecte a la igualtat entre dones i homes” (article 52 de la Llei
7/2017, de 12 d'Abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic).
De manera específica, es concreta aquest compromís en el marc del Reglament
(UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell de 12 de febrer de 2021 pel qual
s'estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència com a entitat executora de fons
MRR procedents del Fons de Recuperació Next Generation EU, i l'Ordre
HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del
Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.
Per tot l'anteriorment exposat, realitzem la següent PROPOSTA D’ACORD:
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1. Elaborar, per a la seua posterior aprovació, un Pla d’Integritat Pública i Bon
Govern de l’Ajuntament de Torrent, que plasme la lluita contra el frau i la corrupció, i la
gestió municipal basada en alts estàndards d'honradesa, honestedat i orientada a
l'adequada utilització dels recursos públics, i que, així mateix, cobrisca tots els requisits
necessaris per a donar compliment a l’obligació de comptar amb un Pla d’aquestes
característiques per participar del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (amb
fons procedents del Fons de Recuperació Next Generation EU).
2. Crear una Comissió Antifrau encarregada de vetlar pel compliment d’aquest
Pla d’Integritat Pública i Bon Govern. Que aquesta comissió tinga un caràcter
permanent, més enllà del desenvolupament del Pla de Recuperació, Transformació i
Resiliència, donant per bona l'establida per Decret 648/2022 de data 21 de gener.
3. Desenvolupar aquest Pla de la forma més transversal i participativa possible,
implicant tots els departaments municipals, i nodrint-se dels materials i assessorament
en aquesta matèria oferits per l’Agència Valenciana Antifrau (AVAF) i la Federació
Valenciana de Municipis i Províncies (FVMP).
4. Publicar la versió definitiva del Pla en la web municipal, així com en totes les
plataformes i xarxes socials en les quals participe l’Ajuntament de Torrent. Així mateix,
remetre el document a tot el personal municipal”.
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 Compromís
per Torrent, Ciudadanos i Socialista, i deu abstencions dels grups polítics municipals
Vox i Popular, ACORDA aprovar la moció anterior.
Àudio: 04.02.mp3
Vídeo: http://videople.es/4242

4.03. 17476/2021/GEN - PROPOSTA DESESTIMACIÓ RECURS DE REPOSICIÓ
FORMULAT PEL SR. IGNACIO GARCIA GIL, CONTRA L'ACORD DE PLE DE
04/11/2021 SOBRE BONIFICACIÓ EN LA QUOTA DE L'ICIO.
Es dóna compte de la proposta formulada per la Sra. Esmeralda Torres Guillén,
regidora delegada d’Hisenda, que es transcriu a continuació:
“Vista la instància presentada en data 29/11/2021 (Registre d’entrada núm.
2021036561) pel Sr. Ignacio García Gil amb DNI. núm. 52636069V, on sol·licita li siga
revisada la bonificació del 50% concedida en la quota de l'Impost sobre construccions,
instal·lacions i obres mitjançant Acord Plenari de data 26/10/2021 i se li aplique la
bonificació del 95% arreplegada en el punt 5.2.b de la vigent ordenança fiscal
reguladora de l’Impost de Construccions, Instal·lacions i obres.
Atenent el que disposa la vigent Ordenança Fiscal Reguladora de l’Impost sobre
Construccions, Instal·lacions i Obres, en l’article 5 apartat dos, en els seus subapartats
b i c que son els que estem analitzant.
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“b) Construccions, instal·lacions o obres realitzades dins de qualsevol perímetre
delimitat com a conjunt historicoartístic o hagen sigut declarades individualment
d'interés cultural segons el que establix la Llei 16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni
Històric Espanyol quan els propietaris o titulars de drets reals acrediten que les
realitzaran a càrrec seu: bonificació del 95% de la quota íntegra.
c) Construccions, instal·lacions o obres realitzades dins de l'àmbit del pla
especial de protecció i reforma interior del centre històric de Torrent, quan, en virtut de
l'article 62.1 de la Llei 4/1998, d'11 de juny, de Patrimoni Cultural Valencià, el promotor
haja d'aportar un estudi previ, subscrit per tècnic competent, sobre els efectes que les
obres preteses puguen causar en les restes arqueològiques o paleontològics:
bonificació del 50 % de la quota.”
Atès així mateix l’informe emès per la Cap de la Secció de Llicències i Disciplina
el qual disposa que “segons el que es disposa en el Pla General d'Ordenació Urbana
de Torrent, l'immoble en el qual es projecta la intervenció es troba en la ZONA
CENTRE (Subzona 1-A) en l'Àrea proposada del Nucli Històric Tradicional – Bé de
Rellevància Local, segons l'article 4.1 de la Llei 9/2017, de 7 d'abril, de la Generalitat,
de modificació de la Llei 4/1998, del Patrimoni Cultural Valencià.
I a més, el Catàleg de Béns i Espais Protegits en la part referida a l'àmbit del
PEPRI del Centre Històric sotmès a informació pública, consta en la relació de béns
etnològics materials proposats per a la seua catalogació el panell ceràmic exterior
dedicat a Sant Marc existent en la façana de l'immoble identificat com ET- 15 i amb la
categoria de Bé de Rellevància Local segons el que es disposa en la Disposició
Addicional Cinquena de la Llei 4/1998 del Patrimoni Cultural Valencià i article 3.1.d) del
Decret 62/2011, de 20 de maig, del Consell, pel qual es regula el procediment de
declaració i el règim de protecció dels béns de rellevància local.
I també, en el tràmit de la llicència d'obres previ a la seua concessió s'ha hagut
d'elaborar un estudi arqueològic aportant a l'expedient l'autorització per part de
Conselleria de les obres, des del punt de vista arqueològic”.
A la vista de l’informe emés per la tècnic d’urbanisme i de la vigent ordenança
fiscal, la bonificació arreplegada en l’apartat b no es aplicable perquè l’immoble no es
troba ubicat dins d’un perímetre delimitat com a conjunt històric-artístic ni ha estat
declarat individualment com a bé d’interés cultural (BIC) segons allò que estableix la
Llei 16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni Històric Espanyol, es a dir, mitjançant Reial
Decret de forma individualitzada.
Per altra banda, i tenint de nou en consideració l’informe emés per la tècnic
d’urbanisme i la vigent ordenança fiscal, l’immoble en el que es pretenen realitzar les
obres es troba dins de l'àmbit del pla especial de protecció i reforma interior del centre
històric de Torrent, en l’Àrea proposada com a Nucli Històric Tradicional – Bé de
Rellevància Local (NHT-BRL) segons l'article 4.1 de la Llei 9/2017, de 7 d'abril, de la
Generalitat, de modificació de la Llei 4/1998, del Patrimoni Cultural Valencià. El
promotor ha hagut d'aportar un estudi previ, subscrit per tècnic competent, sobre els
efectes que les obres preteses puguen causar en les restes arqueològiques o
paleontològics.
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En conclusió, l’immoble afectat compleix tots els requisits per a ser considerat
com un bé amb la categoria de Bé de Rellevància Local(BRL), però no compleix els
requisits per ser considerat com un Bé d’Interès Cultural(BIC) Per tant, tenint en compte
els fonaments aportats, se proposa desestimar el recurs de reposició formulat per
l’interessat però es al Ple al qui correspon pronunciar-se al respecte.
Per tant, tenint en compte els fonaments aportats i l’informe emès pel Cap de
Secció de Tresoreria i Gestió Tributària i atès que esta bonificació li correspon al Ple de
la corporació la seua concessió o denegació, pel vot favorable de la majoria simple dels
seus membres, és pel que s'efectua la següent PROPOSTA D'ACORD:
Primer.- Desestimar el recurs de reposició formulat pel Sr. Ignacio García Gil
contra l’Acord del Ple de data 04/11/2021 i per tant mantenir la bonificació del 50% en
la quota de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres ja concedida.
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 tretze vots a favor dels grups polítics municipals Ciudadanos i
Popular, i dotze abstencions dels grups polítics municipals Vox, Compromís per Torrent
i Popular, ACORDA, aprovar la proposta anterior.

4.04. 2819/2022/GEN - MOCIÓ GRUP POLÍTIC MUNICIPAL SOCIALISTA PER A
SOL·LICITAR A LES ENTITATS BANCÀRIES QUE GARANTISQUEN LA
PRESTACIÓ DELS SERVEIS BÀSICS D'ATENCIÓ AL PÚBLIC EN LES SEUES
OFICINES, EN ESPECIAL A LES PERSONES MAJORS I ELS COL·LECTIUS MÉS
VULNERABLES, ALS MUNICIPIS DE LA PROVÍNCIA DE VALENCIA
Es dóna compte de la moció de l'epígraf, el text literal de la qual és:
“EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Desafortunadament, s’ha convertit en una imatge massa comuna als nostres
municipis, veure cues llargues a les portes de les entitats financeres i fins i tot als
caixers automàtics. La greu situació sanitària ha provocat que s’hagen d’implantar
diferents mesures de restricció per a evitar contagis, entre les quals es troba que
l’atenció personalitzada haja de ser mitjançant cita prèvia, o que els tràmits més senzills
s’hagen de realitzar a través dels caixers automàtics, amb la dificultat que això pot
comportar per als nostres majors, en un sector que aposta cada dia més per
l’automatització de moltes de les operacions ordinàries i amb l’aposta per la banca en
línia.
Ha hagut de ser una campanya començada per Carlos San Juan, un jubilat
valencià de 78 anys d’edat, «Soc major, no idiota», gràcies a la qual s’ha donat
visibilitat a les dificultats tremendes que troben dia a dia moltes persones majors per a
realitzar les seues gestions bancàries. Un problema que s’ha vist agreujat per la
progressiva retallada de sucursals per part de les entitats, provocant que una gran part
dels nostres majors tinguen vertaderes dificultats a gestionar les seues necessitats
financeres.
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Malgrat que part d’aquest col·lectiu ja es mou amb naturalitat en internet, un altre
segment té encara problemes per a incorporar-se a un procés de digitalització que la
irrupció del coronavirus ha accelerat de manera significativa.
A Espanya, més de 9 milions de persones (el 19,70 % del total de la població)
pertanyen a l’anomenat col·lectiu sènior (el d’aquells que tenen més de 65 anys); una
xifra que es duplicarà les pròximes dècades.
A la província de València hem passat d’un 16,43 % l’any 2011 a un 19,55 %
l’any 2021, segons les dades de l’INE. Pràcticament, la totalitat d’aquestes persones
són clients de bancs o entitats financeres que els últims anys han patit un procés de
reestructuració que ha provocat el tancament de moltes oficines i sucursals.
No deixa de ser una realitat que un grup considerable d’aquest col·lectiu no sol
beneficiar-se dels serveis associats a la banca en línia. El telèfon mòbil s’ha convertit
en un dels principals accessos i el maneig de caixers és cada vegada més complicat
per a molts, com evidencien nombrosos testimoniatges que diàriament acudeixen a les
entitats financeres.
El Govern d’Espanya ha urgit el sector a garantir la inclusió financera de les
persones majors i és necessari que així siga. La reconversió del sector i l’adaptació
lògica dels temps nous ha de tindre en compte una part important de la població que se
sent «exclosa i maltractada». Determinats informes adverteixen que la bretxa digital
afecta quasi un 35 % de la població per falta de connexió o d’equips, cosa que
n’incrementa la vulnerabilitat. Aquestes xifres ens il·lustren sobre la importància del
col·lectiu de persones majors.
No hi ha dubte que aquest és un dels segments de població que més esforços
està fent per a adaptar-se a un nou context en el qual tot, o quasi tot, es fa ja a través
d’una pantalla i de manera digital. Per la qual cosa, les accions d’informació,
assessorament i formació específiques per a aquest segment, promogudes per les
entitats financeres, són fonamentals perquè aquest col·lectiu no quede atrapat en la
denominada bretxa digital. Però això no pot portar-nos a oblidar l’atenció
personalitzada, de seguiment i assessorament als clients. L’objectiu ha de ser impulsar
la inclusió financera i digital, i aconseguir que ningú no es quede enrere, desenvolupant
i estimulant les habilitats del col·lectiu sènior en el maneig de serveis de gestió
financera en línia.
Som conscients de l’anunci realitzat per la vicepresidenta primera del Govern i
ministra per a Assumptes Econòmics i per a la Transformació Digital, Nadia Calviño,
sobre el fet que en el termini d’un mes les entitats bancàries han de presentar un
diagnòstic i un pla d’acció en els seus protocols amb les persones majors que
garantisca la inclusió financera d’aquells «que no poden o no volen» adaptar-se a les
noves tecnologies.
Com és sabut, la Diputació de València té un servei de Gestió Tributària que
gestiona l’ingrés de tributs de molts municipis i col·lectius de la província de València, la
majoria dels quals es recapten a través de les diferents oficines i caixers automàtics de
la nostra província, per la qual cosa el problema de la bretxa digital en el col·lectiu
sènior i la falta d’uns serveis mínims en molts municipis, genera un problema greu a
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l’administrat. És responsabilitat d’aquesta Diputació garantir l’accés correcte del
contribuent als diferents serveis per a facilitar el pagament de les obligacions
tributàries.
Per tot això, proposem l’aprovació de les següents PROPOSTES D’ACORD:
1.- Instar a les entitats bancàries a què oferisquen una atenció personalitzada
"en ventanilla", durant l'horari que les oficines estiguen obertes al públic, i facilitar una
atenció personal més humana a la ciutadania en general i en particular a la gent major i
a persones amb diversitat funcional.
2.- Instar a les entitats bancàries a proporcionar atenció telefònica preferent
mitjançant una línia telefònica que oferisca atenció personalitzada a través d'un
interlocutor personal per a les persones majors o amb diversitat funcional.
3.- No cobrar comissions pels conceptes esmentats anteriorment i que, en
qualsevol cas, s'aplique una tarifació social en l'aplicació de comissions, en funció de
les característiques de les persones usuàries.
4.- Que els poders públics legislen i regulen una normativa bancària més justa i
solidaria i proposen un paquet de mesures destinat a protegir especialment a les
persones més vulnerables en la seua relació amb els bancs, tal i com la vicepresidenta
primera del govern d'Espanya, Nadia Calviño, es va comprometre el passat 9 de febrer
en la seua trobada amb l'impulsor de la campanya "Soy mayor, no idiota".
5.- Donem suport e instem a la prompta implementació del Pla de la GVA per
instal·lar 276 caixers automàtics als 124 municipis que no disposen actualment
d’entitats bancàries, molts d’ells en la demarcació de la Diputació de València, i que ja
hi ha instal·lat caixers en 27 dels nostres municipis (Albalat dels Tarongers, Alfara de la
Baronia, Algima d’Alfara, Gàtova, Torres, Borbortó, Almoines, Benicolet, Benirredrà,
Llocnou de Sant Jeroni, Montitxelvo, Pinet, Real de Gandia, Salem, Benagéber, Calles,
Chulilla, Dos Aguas, Millares, Sot de Chera, Teresa de Cofrentes, Zarra, Torrebaja,
Guadasséquies i Castielfabib).
6.- Instar a la GVA a la implantació en els municipis sense oficines d’entitats
bancàries de tallers i formació d’alfabetització digital adreçats a la disminució i
eradicació de la bretxa digital rural en la Comunitat Valenciana.
7.- Donar trasllat dels presents acords a les Direccions Generals dels bancs amb
seu a la província de València, a la Asociación Española de Banca, així com al Consell
de la Generalitat, als Grups parlamentaris de les Corts Valencianes, als Grups del
Congrés dels Diputats i al Síndic de Greuges”.
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 abstencions del grup
polític municipal Vox, ACORDA aprovar la moció anterior.

5. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM.
SEGURETAT CIUTADANA I MOBILITAT.

2,

D'URBANISME,

MEDI

AMBIENT,

Pàgina 17 de 29

Ple Ordinari 03-03-2022

5.01. 3401/2021/GEN - IP MODIFICACIÓ PUNTUAL DE L’ORDENACIÓ DETALLADA
DEL PGOU A L’AVINGUDA MARXADELLA, XELVA, ENCARNACIÓN LANGA I
ALBAIDA
Es dóna compte de la proposta de l’epígraf amb el contingut següent:
“La mercantil ADU MEDITERRANEO S.L. presentà a l’Ajuntament una proposta
de modificació del planejament en l’àmbit compres entre l’avinguda Marxadella i els
carrers Chelva, Encarnación Langa i Albaida redactada per l’arquitecte Javier Rubio
Puig de Grafeno Arquitectura SLU.
L’Ajuntament va emetre mitjançant Decret 5747 de 13 de desembre de 2021
informe ambiental i territorial estratègic favorable per no tindre la modificació puntual de
planejament projectada efectes significatius sobte el medi ambient.
La Direcció General d’Aviació Civil va emetre informe favorable al projecte
respecte a les servituds aeronàutiques el 16 de novembre de 2021.
Després dels informes favorables de l’enginyer tècnic topògraf, cap d’Unitat
Tècnica d’Informació Geogràfica de 4 de maig de 2021, l’ arquitecte, cap de la Secció
Tècnica de Planejament i Gestió Urbanística de 22 de desembre de 2021; la TAG cap
del Servei Jurídic Administratiu de l’Àrea de Territori i Ciutat i el Secretari General
Municipal de 22 i 23 de desembre de 2021, la Tt. Alcalde de l’Àrea de Gestió de la
Ciutat i Seguretat va elevar proposta d’acord per al sotmetiment a informació pública i
consultes de l’esmentat projecte, proposta que va ser dictaminada favorablement per la
Comissió Informativa Dos en la sessió de 28 desembre del mateix any.
Amb posterioritat, i després de diverses reunions tècniques del personal de
l’Àrea de Territori i Ciutat i els promotors i redactors del projecte, es presenta per R.E.
2022004270 de 9 de febrer de 2022 un Text Refós del projecte de modificació puntual
detallada en l’àmbit compres entre l’avinguda Marxadella i els carrers Chelva,
Encarnación Langa i Albaida.
Les modificacions que s’introdueixen en aquesta versió consisteixen en:
1.- Es canvia la configuració de la coberta dels volums proposats, passant a ser
a dos aigües.
2.- Es modifica l’espai destinat a viari, incrementant lleugerament la seua
superfície, al incorporar abans de la glorieta un tram de viari privat d’ús públic amb 6m
de secció.
La proposta presentada per R.E. de 9 de febrer ha estat informada
favorablement per l’arquitecte cap de la Secció Tècnica de Planejament i Gestió
Urbanística el 15 de febrer de 2022.
S’ha emès també informe favorable per la cap del Servei Jurídic Administratiu de
l’Àrea de Territori i Ciutat i pel Secretari General de l’Ajuntament de 15 de febrer de
2021 al qual assenyalen que les modificacions introduïdes en el Text Refós no afecten
a l’avaluació ambiental i territorial ja efectuada i que donat que les modificacions
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efectuades en la proposta son detalls tècnics que no afecten al contingut jurídic del
document, respecte al procediment i competència, es remeten al que es va informar en
desembre de 2021, i que es transcriu:
“Competència municipal.- D’acord amb el que estableix l’article 44.6 del Text
Refós de la Llei d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat
Valenciana, aprovat per Decret Legislatiu 1/2021de 18 de juny. la competència per a la
formulació i tramitació dels plans d’àmbit municipal i per a l’aprovació d’aquells que
modifiquen l’ordenació detallada és municipal.
Procediment.- Una volta conclòs el procediment simplificat d’avaluació ambiental
i territorial estratègica d’acord amb els articles 52 i 53 del Text Refós de la Llei
d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat Valenciana, amb
l’emissió d’informe ambiental i territorial estratègic favorable es seguiran els tràmits
previstos a l’article 61 del TRLOTUP.
D’acord amb aquest article procediria sotmetre a informació pública per un
període mínim de quaranta-cinc dies amb les mesures de publicitat previstes a l’article
55.2; consultar els organismes afectats – amb petició dels informes exigibles d’acord
amb la legislació sectorial – i les entitats subministradores dels serveis urbans que
puguen resultar afectades.
Procedeix efectuar consultes a l’Associació de Veïns la Marxadella com a
interessats a l’expedient d’acord amb el que disposa l’article 55.1 del TRLOTUP.
Per tant, procedeix la publicació del corresponent anunci en el Diari Oficial de la
Comunitat Valenciana i en premsa escrita de gran difusió, indicant la direcció
electrònica on es pot consultar la documentació que estarà a disposició del públic.
Òrgan competent.- No s’estableix en la legislació quin és l’òrgan competent per a
acordar sotmetre el planejament a informació pública, per la qual cosa podríem
entendre que correspon sempre a l’alcaldia al tindre la competència residual. No
obstant això l’article 123.1 i) de la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local
estableix que el Ple es l’òrgan competent per a “l’aprovació inicial del planejament
general i l’aprovació que pose fi a la tramitació municipal dels plans i els demés
instruments d’ordenació previstos en la legislació urbanística”. Com que a la legislació
valenciana no existeix el tràmit d’aprovació inicial del planejament general s’entén que
és assimilable al sotmetiment a informació pública i que per tant és el Ple l’òrgan
competent per a adoptar l’acord.
D’acord amb el que disposa l’apartat 2 de l’article 123 de l’esmentada Llei de
Bases per a l’adopció de l’acord es requereix majoria absoluta del nombre legal dels
membres del Ple, al tractar-se de la tramitació d’instruments de modificació del
planejament general.
Recursos.- Contra l’acord no es pot interposar cap recurs per tractar-se d’un acte
de tràmit que no decideix directa ni indirectament el fons de l’assumpte, no determina
l’impossibilitat de continuar el procediment ni produeix indefensió ni perjuí irreparable a
drets ni a interessos legítims.”
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Per tant, fent ús de les competències delegades pel Decret d’Alcaldia 1661 de 14
d’abril, ES PROPOSA al PLE que per majoria absoluta adopte l’ACORD següent
Primer.- Sotmetre a informació pública el Text Refós del Projecte de modificació
puntual detallada de planejament en l’àmbit comprés entre l’avinguda Marxadella i els
carrers Chelva, Encarnación Langa i Albaida, presentat per ADU MEDITERRANEO SL
(R.E. 2022004270 de 9 de febrer de 2022) i redactat per l’arquitecte Javier Rubio Puig
de Grafeno Arquitectura SLU., durant un termini de quaranta-cinc dies hàbils, inserint
anuncis -els quals indicaran la direcció electrònica per a la consulta- en el Diari Oficial
de la Generalitat Valenciana i en un diari no oficial d’àmplia difusió en la localitat,
posant a disposició del públic la documentació en les dependències de l’Ajuntament i
en la seu electrònica municipal.
Segon.- Sotmetre a consultes l’esmentat projecte durant un termini de quarantacinc dies, amb petició d’informes a les empreses subministradores i comunicació a
l’Associació de Veïns La Marxadella”.
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 abstencions del grup polític municipal
Compromís per Torrent, ACORDA, aprovar la proposta anterior.

L'Alcaldia-Presidència manifesta que, presentades dues mocions sobre el 8 de
març pels grups municipals, es va acordar en la junta de portaveus debatre-les de
manera conjunta i, posteriorment, votar-les de manera individual.
D'altra banda, en lloc de la moció del grup municipal Compromís, es presenta
una moció conjunta dels grups polítics municipals Socialista, Ciutadans i Compromís
per Torrent pel “8 de Març, Dia Internacional de la Dona”.

6. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 3, D’ADMINISTRACIÓ, BENESTAR SOCIAL,
EDUCACIÓ I JOVENTUT.
6.01. 2352/2022/GEN - MOCIÓ CONJUNTA DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS
SOCIALISTA, CIUDADANOS I COMPROMÍS PER TORRENT PEL 8 DE MARÇ, DIA
INTERNACIONAL DE LA DONA.
Es dóna compte de la moció de l’epígraf que es transcriu a continuació:
“EXPOSICIÓ DE MOTIUS
En 1952 les Nacions Unides declaren el 8 de març com el Dia Internacional de la
Dona, en record de les treballadores tèxtils mortes després de l'incendi en una fàbrica
en 1908, arreplegant, al mateix temps, la proposta de commemoració com a Dia de la
Dona Treballadora sorgida en la Conferència Internacional de Dones Socialistes,
liderada per Clara Zetkin, en 1910. Des d’aquell moment, el 8 de Març es converteix en
una data clau en les agendes i calendaris, una data que es marca com una data en la
història pels drets aconseguits pel feminisme, però també una data per a reivindicar
que encara hi ha molt de camí que recórrer.
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Cada 8 de Març, Dia Internacional de la Dona, governs, institucions públiques i
privades, associacions feministes, agents socials i ciutadania fan balanç dels
assoliments aconseguits en matèria d'igualtat i es plantegen la necessitat de proposar i
exigir les mesures, que garantisquen, en nom del dret i de la justícia, una societat
paritària en igualtat plena. L’Ajuntament de Torrent declara, un any més, la nostra
ferma voluntat de continuar construint una societat justa, on homes i dones tinguen els
mateixos drets i on xiquetes i xiquets cresquen en igualtat d'oportunitats, amb
independència del seu sexe.
Encara que Espanya està a l’avantguarda en foment de la igualtat, la
mencionada igualtat real encara està lluny de ser una realitat. És cert que existeixen
dones líders i organitzacions de dones que han demostrat durant la crisi sanitària les
seues habilitats, coneixements i xarxes per a liderar eficaçment els esforços de
resposta i recuperació davant la pandèmia, i que actualment s'accepta més que mai
que les dones aporten experiències, perspectives i habilitats diferents, i que
contribueixen de manera indispensable en les decisions polítiques i en les lleis. No
obstant això, les dones són caps d'Estat i de govern en tan sols 20 països del món,
quan som més de la meitat de la població mundial.
Des de l’Ajuntament de Torrent en aquest 8M de 2022, amb el lema “Dones en
moviment, avança la societat” es pretén visibilitzar i reconèixer la gran labor de les
dones en el món associatiu de tot tipus, perquè amb la seua lluita diària aconsegueixen
que vivim en una societat més justa, democràtica, treballant pel benestar de tota la
societat.
Al nostre país malgrat els grans avanços que s'han anat produint per a construir
una societat més igualitària en totes les dimensions i esferes de la vida social, encara
resulten insuficients. Les dades oficials demostren que en el Mercat laboral, per posar
un exemple, existeix una gran diferència entre homes i dones:
-

-

-

La bretxa salarial se situa en el 21,4% (última dada disponible, INE 2018). Per
sectors, la indústria arreplega la pitjor situació amb una diferència del 25%.
Les dones també troben més obstacles per a accedir a llocs de responsabilitat,
l'anomenat sostre de cristall, per cada dona que ocupa un lloc directiu hi ha 2,5
homes en la nostra Comunitat.
Una dona ha de treballar 79 dies més a l'any que un home per a cobrar el mateix
per fer el mateix treball.
Per a gaudir d'una pensió similar, una dona ha de treballar 11 anys més que un
home.
El 90% dels permisos o excedències per a la cura dels fills els demanen les
dones.
El 72% de les dones que pateix assetjament laboral no ho denuncia per falta de
protecció i/o per por a les represàlies.
La major part del pes de les cures a menors, a persones majors, a dependents i
de les tasques de la llar recau desproporcionadament sobre les dones. I en el
context de la pandèmia l'augment de la demanda de treball de cures ha
aprofundit les desigualtats que ja existien.
La taxa de temporalitat entre les dones és de 9’3 punts superior a la dels homes.
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Resumint, les dones cobren menys que els homes, tenen ocupacions més
precàries, pateixen més assetjament laboral en els seus llocs de treball, són les
primeres a ser expulsades del mercat laboral quan se succeeixen els cicles recessius o
crisis en l'economia. Suporten un empitjorament de les seues condicions laborals i la
seua qualitat de vida com a conseqüència de la maternitat, a vegades fins suposa la
pèrdua del seu lloc de treball. Per tant, les dones continuen situant‐se en una posició
de vulnerabilitat i discriminació en el mercat laboral.
I malgrat que les dones han igualat i fins i tot superat el nivell educatiu dels
homes, continuen estant sobre representades en ocupacions molt més precàries.
Encara hui els informes assenyalen que la segregació laboral continua augmentant i
que els factors que originen la bretxa de gènere en el mercat de treball són ingents, són
complexos i estan interrelacionats. Ser dona, continua sent un factor desencadenant de
la discriminació i la vulnerabilitat en el treball enfront dels homes.
No obstant això, a Espanya s'han fet passos decidits per a acabar amb la
desigualtat. En aquest sentit, la Llei orgànica d'Igualtat 3/2007, de 22 de març, per a la
igualtat efectiva de dones i homes es va erigir com el primer marc jurídic estatal que
poguera donar una cobertura àmplia a totes les mesures i actuacions per a promoure la
igualtat real i trencar amb els històrics esquemes que han condicionat la vida de milions
de dones al llarg dels segles. Un exemple essencial que contempla la Llei és
l'elaboració d'un Pla d'Igualtat per a empreses amb més de 50 persones treballadores o
per a eradicar qualsevol discriminació per raó de sexe. I en aquest sentit l’Ajuntament
de Torrent està elaborant el II Pla d'Igualtat i se continua treballant des de les diferents
administracions amb més ferramentes i legislació per a aconseguir la igualtat real.
Concloent, en aquesta Moció amb motiu del Dia Internacional de la Dona es
pretén avançar en els drets de les dones, per tant també és el moment de reclamar i fer
efectiva aquesta recuperació de drets, de trencar les dinàmiques de la precarietat i
l'exclusió sociolaboral i de posar fi a totes les bretxes de gènere que impedeixen encara
avui, la igualtat efectiva, l'emancipació i la llibertat de tantes i tantes dones.
Per tot l'exposat amb anterioritat, el Grup Municipal Socialista proposa al Ple de
l'Ajuntament l'adopció dels següents ACORDS:
1. Reconèixer que la desigualtat es fonamenta en creences i comportaments
amb base estructural patriarcal, i assumir la importància de la coeducació,
fomentar vocacions tecnològiques des de la infància i promoure accions
formatives i de sensibilització social en general.
2. Continuar treballant en polítiques d'igualtat amb caràcter transversal en totes
les regidories i aprovar pressupostos locals amb perspectiva de gènere.
3. Incloure la perspectiva feminista en tots els programes de recuperació i en els
pressupostos que aborden les repercussions de la pandèmia, especialment
als fons europeus Next‐Generation, elaborant un informe d’impacte de
gènere.
4. Visibilitzar les aportacions de les dones des de diferents àmbits: polític,
cultural, científic, educatiu, històric etc. que sense cap dubte han contribuït al
coneixement i al benestar de la població.
5. Insistir en la necessitat d'intensificar els esforços en el desenvolupament de
polítiques encaminades a fomentar el cooperativisme, l'ocupació i el
emprendedurisme femení, l'educació per a la igualtat d'oportunitats, la

Pàgina 22 de 29

Ple Ordinari 03-03-2022

incorporació de les dones a la societat de la informació i el suport a les dones
que viuen en l'àmbit rural.
6. Instar al Govern d'Espanya a impulsar mesures legislatives destinades a
posar fi a les desigualtats en la permanència i accés de l'ocupació com a
conseqüència del procés de maternitat i paternitat a partir de l'establiment de
mesures i polítiques de corresponsabilitat i conciliació de la vida laboral i
familiar dels progenitors o tutors legals.
7. Donar trasllat dels presents acords a la Generalitat Valenciana, als Grups
parlamentaris de les Corts Valencianes, als Ministeris d’Igualtat, de Seguretat
Social i de Sanitat i als Grups parlamentaris del Congrés i del Senat.
8. A enllestir i posar en marxa el pla d'igualtat i estratègic amb especial atenció
a la distribució equitativa dels usos del temps, l’escletxa salarial i la
intereseccionalitat”.
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: 06.01.mp3
Vídeo: http://videople.es/4243

6.02. 6173/2021/GEN - REGLAMENT DEL CONSELL MUNICIPAL DE LA INFÀNCIA I
ADOLESCÈNCIA: APROVACIÓ INICIAL.
Es dóna compte de la proposta formulada per la Sra. Patricia Sáez Orea,
regidora delegada de l’Àrea d’Educació i Publicacions, amb el contingut següent:
“1r. Que des de l'aprovació del I Pla d'atenció a la Infància i adolescència a l'any
2011, per part del Ajuntament, s’han creat vies de trobada i coordinació de les diferents
associacions, entitats i activitats. En l'any 2014, Torrent forma part de la xarxa de
Ciutats compromeses amb la infància, obtenint el reconeixement de ciutat amiga de la
infància de UNICEF al mateix any. A més, en 2018, es va aprovar el II Pla Municipal de
Infància i Adolescència, aprofundeix en un treball ja iniciat des de diferents nivells en
l'àmbit municipal con població infantil i adolescent (Decret núm. 373 de 05/02/2018).
2n. La Llei 26/2018, de 21 de desembre, de la Generalitat Valenciana, de drets i
garanties de la infància i l'adolescència té com a objecte “el reconeixement dels drets
de la infància i l'adolescència i el principi de corresponsabilitat de tota la societat, les
administracions públiques i les famílies, així com l'establiment del marc normatiu que
definisca les polítiques públiques en aquest àmbit i la seua distribució de competències
i mesures de coordinació” (art. 1), estenent-se el seu àmbit d'aplicació a les institucions
i persones físiques o jurídiques radicades a la Comunitat Valenciana i que tinguen
relació amb els xiquets, xiquetes i adolescents i els seus drets…” (art.2)
3r. L'article 169 de la citada Llei determina les competències de les entitats
locals en aquesta matèria, la promoció de la participació infantil en l’àmbit local; la
planificació i execució de les polítiques locals de desenvolupament Infantil i
adolescència.
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4t. La Junta de Govern Local, el 13/12/2021 en virtut de les facultats que li
atorga la legislació vigent va acordar aprovar el Reglament Intern del Consell Municipal
de la Infància i Adolescència
5e. Que dins del termini de 5 dies per a la presentació d'esmenes atorgat als
grups polítics municipals al projecte de Reglament del Consell Municipal de la Infància i
l'Adolescència d'aquest Ajuntament, aprovat per la Junta de Govern Local en sessió del
dia 13 de desembre de 2021, s'han presentat una pel grup Popular i Compromís per
Torrent.
Vistos els informes obrants a l’expedient, i en exercici de les atribucions
delegades vinc a proposar a l’Ajuntament Ple l’adopció del següent ACORD:
Primer.- Estimar l'esmena presentada pels grups polítics municipals Popular i de
Compromís per Torrent quant a la participació de tals grups municipals en la
composició del Consell municipal de la infància i la adolescència de Torrent, modificant
la redacció de l’article 4 del Reglament al objecte d’incorporar a un representant de
cada grup polític municipal.
Segon.- Desestimar l'esmena del grup municipal Compromís per Torrent a
l'article 13.4 del text del Reglament, a fi de permetre la presència d’oïdors i espectadors
en les sessions del Consell, no es considera adequat ja que no es realitza en cap
d’altres comissions .
Tercer.- Aprovar inicial, i definitivament per al cas de no existir reclamacions ni
suggeriments, el Reglament Intern del Consell Municipal de la Infància y Adolescència.
Quart.- Tercer. Publicar en el Butlletí oficial de la Província l'anunci de la seua
aprovació a l'efecte de reclamacions i suggeriments per termini de trenta dies, el qual
entrarà en vigor una vegada publicat el seu text íntegre i transcorregut del termini de 15
dies hàbils previst en l'article 65.2 (art. 70.2 Llei 7/1985)”.
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 proposta anterior.
Àudio: 06.02.mp3
Vídeo: http://videople.es/4244

6.03. 2954/2022/GEN – MOCIÓ GRUP POLÍTIC MUNICIPAL POPULAR SOBRE EL 8
DE MARÇ, DIA INTERNACIONAL DE LA DONA.Es dóna compte de la moció de l’epígraf, del següent tenor literal:
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
“El artículo 14 de la Constitución española proclama el derecho a la igualdad y a
la no discriminación por razón de sexo. Por su parte, el artículo 9.2 consagra la
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obligación de los poderes públicos de promover las condiciones para que la igualdad
del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas.
La igualdad entre mujeres y hombres es un principio jurídico universal
reconocido en diversos textos internacionales sobre derechos humanos, entre los que
destaca la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación
contra la mujer, aprobada por la Asamblea General de Naciones
Unidas en diciembre de 1979 y ratificada por España en 1983. En este mismo ámbito
procede evocar los avances introducidos por conferencias mundiales monográficas,
como la de Nairobi de 1985 y Beijing de 1995.”
Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo,
para la igualdad efectiva de mujeres y hombres
Con motivo de la conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer,
y con ocasión del 15 aniversario de la aprobación de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de
marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, los Ayuntamientos,
Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consejos Insulares reunidos en la FEMP firman
la presente Declaración Institucional para reconocer los avances alcanzados, recordar
los retos aún pendientes y alertar sobre los peligros que acechan los logros
conseguidos.
Así, el 15 de marzo de 2007, el Congreso de los Diputados en pleno aprobaba
una ley que aspiraba a hacer efectivo el derecho de igualdad de trato y de
oportunidades entre mujeres y hombres, dirigida a combatir todas las manifestaciones
aún subsistentes de discriminación, directa o indirecta, por razón de sexo y a promover
la igualdad real entre mujeres y hombres, con remoción de los obstáculos y
estereotipos sociales que impiden alcanzarla.
Una acción normativa que ha permitido que, hoy en día, hayamos normalizando
conceptos como corresponsabilidad y conciliación, principio de presencia equilibrada,
lenguaje no sexista, plan de igualdad, permiso de paternidad o protección frente al
acoso sexual y al acoso por razón de sexo, y que su defensa y disfrute sean
reconocidos y respetados tanto por los sectores públicos y privados como por la
ciudadanía, y reconocidos más allá de nuestras fronteras como ejemplo de gobernanza
y participación.
España está a la vanguardia de la igualdad real entre mujeres y hombres y a
pesar de ello, el camino se mueve entre los avances y las promesas y entre la
consolidación y el riesgo, y su afianzamiento depende de la determinación incansable
de quienes defienden la igualdad de género como un derecho humano reconocido
universalmente, necesario para el bienestar, el crecimiento económico, la prosperidad,
la buena gobernanza, la paz y la seguridad.
Sin embargo, como ya alertó Naciones Unidas en un informe publicado en abril
de 2020, la crisis originada como consecuencia de la pandemia provocada por el
COVID-19 amenazaba el progreso limitado logrado en materia de igualdad de género y
de derechos de las mujeres, y recomendaba formas para colocar el liderazgo y las
contribuciones de las mujeres en el corazón de la resiliencia y la recuperación.
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En esta misma línea, el Foro Económico Mundial advierte en la 15ª edición del
“Informe sobre la brecha de género a nivel global”, que la crisis económica y la
emergencia sanitaria han impactado más severamente en mujeres que en hombres,
levantando nuevas barreras para construir economías inclusivas, provocado el
retroceso en algunos avances hacia la paridad conseguidos antes de la pandemia,
principalmente en los ámbitos laboral y doméstico.
Y también lo hace la Organización Mundial del Trabajo cuando, en julio de 2021,
recomienda que la recuperación debe tener en cuenta la perspectiva de género para
responder al compromiso de “avanzar en la reconstrucción con más equidad” y advierte
que, desde marzo de 2020, las mujeres han sufrido pérdidas desmesuradas de empleo
e ingresos, debido también a su sobrerrepresentación en los sectores más afectados.
Así, en línea con el futuro Plan de Acción para la Igualdad de Género y el
Empoderamiento de las Mujeres en la Acción Exterior 2021-2025 (GAP III) de la UE, es
necesario salvaguardar los logros conseguidos en materia de igualdad de género y
acelerar en la promoción de la igualdad de género como una prioridad en ámbitos
temáticos estratégicos con el fin de acelerar el progreso hacia los objetivos mundiales,
incluidos los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que constituyen el núcleo de la
Agenda 2030.
Por todo lo expresado proponemos los siguientes ACUERDOS:
- Apoyar todas las manifestaciones que reclaman igualdad de derechos y
responsabilidades para hombres y mujeres como propias.
- Que la inclusión a la escucha es parte del proceso de mejora de la sociedad.
- Que la pandemia está ocasionando un impacto negativo en los derechos de las
mujeres y alertamos sobre las consecuencias que este retroceso supondrá para las
generaciones futuras.
- Que la inversión de la paridad de género en los puestos de liderazgo impulsará
la participación de las mujeres en puestos de toma de decisiones.
- Que el trabajo de cuidado no remunerado es un pilar fundamental de la
respuesta a la pandemia y como tal, debe ser visibilizado y valorado.
- Que la inversión en la economía del cuidado es una inversión en infraestructura
social con altos retornos para la economía y la sociedad y que, por tanto, debe ser
considerado como sector generador de empleo.
- Que resulta necesario intensificar los esfuerzos en el desarrollo de políticas
encaminadas a fomentar el empleo y el emprendimiento, la educación para la igualdad
de oportunidades, la incorporación de las mujeres a la sociedad de la información y el
apoyo a las mujeres que viven en el ámbito rural.
- Que es imprescindible desarrollar sistemas de recopilación de datos
desagregados para comprender y abordar las desigualdades de género para que, de
su análisis, podamos ofrecer una respuesta apropiada y eficaz.
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- Que es preciso dotar a las Entidades Locales de los medios necesarios para
llevar a cabo las competencias otorgadas en la Ley Reguladora de Bases de Régimen
local para garantizar el impulso de actuaciones que contribuyan a la convivencia, el
progreso y el desarrollo social y económico sostenible”.
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.

7. 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:
7.01. 2779/2022/GEN - MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LES BASES D’EXECUCIÓ DEL
PRESSUPOST 2022: APROVACIÓ INICIAL.
Es dóna compte de la proposta formulada pel Sr. Andrés Campos Casado,
regidor delegat de l’Àrea d’Estratègia, Innovació i Economia, que es transcriu a
continuació:
“Que la Junta de Govern Local d´este Ajuntament, en sessió ordinària del dia
23/02/2022, en primera convocatòria, de conformitat amb el que estableixen l'article
127.1.b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i
l’article 117 del Reglament Orgànic del Ple d'este Ajuntament, va acordar aprovar la
modificació de les Bases d’Execució del Pressupost 2022.
Resultant que finalitzat el termini concedit als Grups Polítics Municipals, de
conformitat amb l´establert a l´article 118 i 132 del Reglament Orgànic del Ple d`aquest
Ajuntament, no s´han presentat, per part del grups polítics municipals, esmenes al text
del projecte aprovat per la Junta de Govern Local.
Elaborat l'expedient de modificació puntual de les Bases d’Execució
Pressupostària, acompanyat de la documentació preceptiva, i informat per Intervenció,
compliment del que preveu l’article 169 del Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes locals aprovada per Reial Decret Legislatiu 2/2014, de 5 de març, l'Alcaldia i
en nom seu el Regidor Delegat d'Estratègia, Innovació i Economia eleva al Ple
l'adopció de la següent PROPOSTA:
PRIMER. Aprovar inicialment l'expedient de modificació puntual de les Bases
d’Execució del Pressupost 2022 en els termes exposats.
SEGON. Exposar al públic el dit acord, previ anunci en el BOP, durant el termini
de 15 dies, de conformitat amb el que disposa l´article 169.1 del Text Refós de la Llei
Reguladora d´Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 març,
perquè els interessats que assenyala l´article 170, pugen examinar l´expedient en la
Secretària del Ple i efectuar les al·legacions i reclamacions oportunes. La modificació
de les Bases d’Execució es considerarà definitivament aprovada si durant l’esmentat
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termini no s'hagueren presentat reclamacions i es publicarà en el BOP; en cas contrari
el Ple disposarà d'un termini d'un mes per a resoldre-les.
TERCER. Contra l'aprovació definitiva de la modificació i de conformitat amb
l'art. 171 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, podrà interposar-se
directament recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de
la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptats a partir de l'endemà de
publicar-se en el Butlletí Oficial de la Província d´aquest edicte”.
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.

Sent les 19.52 minuts per l'Alcaldia-Presidència se suspén la sessió plenària
durant tres minuts perquè els grups polítics municipals arriben a un acord sobre la
proposta per a condemnar l'agressió de la federació russa a Ucraïna.
A les 20.05 es reprén la sessió, manifestant els grups polítics municipals que la
proposta es converteix en una declaració institucional de la Corporació municipal.

7.02 3666/2022/GEN - DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DELS GRUPS POLÍTICS
MUNICIPALS CONDEMNANT L’AGRESSIÓ DE LA FEDERACIÓ RUSSA A
UCRAÏNA
Es dóna compte de la declaració institucional que es reproduïx a continuació:
“Condemnem de manera unànime i enèrgica els atacs de l’exèrcit rus perpetrats
en territori ucraïnés que suposen una vulneració unilateral del dret internacional, de la
sobirania nacional i de la integritat territorial d’Ucraïna que impliquen la pèrdua de vides
civils i militars, així com el sofriment indiscriminat de la ciutadania.
Manifestem el nostre suport i solidaritat amb el poble ucraïnès i mostrem el
nostre compromís de col·laboració amb totes aquelles accions humanitàries destinades
a protegir el benestar de la població, així com aquelles dirigides a recolzar als ciutadans
i ciutadanes ucraïnesos assentats a la nostra comarca.
Manifestem així mateix la nostra solidaritat amb el poble rus que s’oposa a
aquesta invasió i que pateix en la seua pròpia pell el rebuig social d’una part i la
repressió de l’altra, tal com demostren les més de 5.000 detencions de manifestants
dutes a terme pel govern de Putin en els últims deu. També ens posem al costat de la
ciutadania russa establida al nostre país que a conseqüència de la invasió és increpada
i veuen afectades les seues relacions personals i comercials a causa del tancament de
les fronteres.
La ciutat de Torrent queda a disposició del Govern Autonòmic i del Govern
d’Espanya per a sumar-nos a totes les iniciatives encaminades al restabliment de la
pau i de la convivència democràtica fonamentada en el respecte dels drets humans.
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Posem tots els Mitjans al nostre abast per a col·laborar en qualsevol mena
d’actuació a favor de la concòrdia entre pobles que es desenvolupe al nostre territori i
en l’acolliment de refugiats i refugiades procedents d’Ucraïna que es veuen obligats a
abandonar el seu país a causa de la invasió”.
Àudio: 07.02.mp3
Vídeo: http://videople.es/4245

8. CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN.
8.01. DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA DES DEL 28 DE GENER
FINS AL 25 DE FEBRER DE 2022, DEL NÚM. 314 AL NÚM. 769 INCLUSIVAMENT.
Es dóna compte i el Ple queda assabentat, dels decrets adoptats per l’Alcaldia
des del 28 de gener fins al 25 de febrer de 2022, del número 314 al número 769,
ambdós inclusivament.

8.02. PRECS I PREGUNTES.

Es formulen els següents precs i preguntes durant la sessió:
Àudio: 08.02.mp3
Vídeo: http://videople.es/4246

I com que no hi ha més assumptes a tractar-hi, a les 20.32, 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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