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Sessió Ordinària del Ple, del dia 

02/06/2022. 
 
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 Ilꞏlms. 
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 ACTES 

SESSIONS ANTERIORS: 
 
* Ordinària 05/Maig/2022 
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2. 8753/2022/GEN - DETERMINACIÓ DE LES FESTIVITATS LOCALS AMB 
CARÀCTER RETRIBUÏT I NO RECUPERABLE PER A L’ANY 2023. 

 
3. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 1, D'ECONOMIA, HISENDA, PERSONAL, 

MODERNITZACIÓ I OCUPACIÓ. 
 
3.01. 4877/2022/GEN - PROPOSTA APROVACIÓ RECONEIXEMENT 

EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS NÚM. 3/22 DEL AJUNTAMENT DE 
TORRENT. 

 
3.02. 7475/2022/GEN - PROPOSTA APROVACIÓ RECONEIXEMENT 

EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS NÚM. 4/22 DEL AJUNTAMENT DE 
TORRENT. 

 
3.03. 6249/2022/GEN - PROPOSTA APROVACIÓ RECONEIXEMENT 

EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS NÚM. 2/22 DEL ORGANISME  AUTÒNOM 
FUNDACIÓ ESPORTIVA MUNICIPAL 

 
3.04. 6010/2022/GEN - PROPOSTA APROVACIÓ RECONEIXEMENT 

EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS NÚM. 3/22 DEL ORGANISME AUTÒNOM 
FUNDACIÓ ESPORTIVA MUNICIPAL 

 
3.05.- 8874/1011/GEN - MOCIÓ GRUP POLÍTIC MUNICIPAL COMPROMÍS PER 

TORRENT PERQUÈ LES QUOTES DE LES ASSOCIACIONS DE PARES I 
MARES DE L’ALUMNAT DE COLꞏLEGITS I INSTITUTS PUGEN SER 
DEDUÏBLES EN L’IRPF. 

 
4. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 2, D'URBANISME, MEDI AMBIENT, SEGURETAT 

CIUTADANA I MOBILITAT. 
 
4.01. 7617/2022/GEN - MOCIÓ GRUP POLÍTIC MUNICIPAL COMPROMÍS PER 

TORRENT PER AL SUBMINISTRAMENT D'AIGUA POTABLE A CALICANTO 
I MONTE-HERMOSO. 

 
5. TRÀMIT EXTRAORDINARI. 
 

5.01. 6819/2022/GEN - DONAR COMPTE AL PLE DE L’INFORME RESUM DELS 
RESULTATS DEL CONTROL FINANCER I DE LES AUDITORIS 
REALITZADES EN L’EXERCICI 2021 PER LA INTERVENCIÓ MUNICIPAL. 

 
5.02. ASSUMPTES SENSE  DICTAMINAR. 
 

5.02.01. 6988/2022/GEN - APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ 
PRESSUPOSTÀRIA MC 003/22/CE-SC DIVERSES ACTUACIONS 
FINANÇADES AMB ROMANENT DE TRESORERIA PER A 
DESPESES GENERALS 

 
6. CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN. 

 
6.01. DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA DES DEL 30 D’ABRIL FINS 

AL 27 DE MAIG DE 2022 DEL NÚM. 1814 AL NÚM. 2341 INCLUSIVAMENT. 
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6.02. PRECS I PREGUNTES. 

 
6.02.01. PRECS I PREGUNTES DEL GRUP POLÍTIC MUNICIPAL VOX 

 
 
 
1. APROVACIÓ ACTES SESSIONS ANTERIORS. 
 
 S'aprova, per unanimitat, l’acta de la sessió, ordinària celebrada el dia 5 de maig 
de 2022. 
 
 
2. 8753/2022/GEN - DETERMINACIÓ DE LES FESTIVITATS LOCALS AMB 

CARÀCTER RETRIBUÏT I NO RECUPERABLE PER A L’ANY 2023. 
 
 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: 
 
 “En data 18 de maig s’ha rebut de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors 
Productius, Comerç i Treball escrit del cap del servei Territorial de Treball, Economia 
Social i Emprenedoria, solꞏlicitant es remeta acord de Ple de la Corporació proposant les 
dos festivitats locals, que amb caràcter retribuït i no recuperable y pel seu caràcter 
tradicional, hauran de celebrar-se durant l’any 2023 en este municipi. 
 
 Per tot això, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent ACORD: 
 
 Primer. Determinar les dos festivitats locals, amb caràcter retribuït i no 
recuperable, per a l’any 2023 següents: 
 
 *   3 de febrer (San Blai) 
 * 17 d’abril (Sant Vicent Ferrer) 
 
 Segon. Notificar el present acord a la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors 
Productius, Comerç i Treball i altres interessats”. 
 
 El Ple, en votació ordinària i per unanimitat, ACORDA, aprovar la proposta 
anterior. 
 
Àudio: 02.mp3 
 
Enllaç: http://videople.es/4654 
 
 
3 COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 1, D'ECONOMIA, HISENDA, PERSONAL, 
MODERNITZACIÓ I OCUPACIÓ. 
 
3.01. 4877/2022/GEN - PROPOSTA APROVACIÓ RECONEIXEMENT 
EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS NÚM. 3/22 DEL AJUNTAMENT DE TORRENT. 
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 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: 
 
 “Vist l'expedient que s'instrueix per a l'aprovació del reconeixement extrajudicial 
de crèdits núm. 3/22 de l'Ajuntament de Torrent, per diverses factures emeses per la 
Federació Espanyola de Municipis i Províncies, corresponent a quotes d'exercicis 
anteriors, segon relació que es detalla a continuació: 
 

Nùm. 
Registre  Nùm  Factura Proveedor Descripción del Gasto Importe  

Aplicación 
Presupuestaria 

F/2016/4528 RCS/12-0143 F.E.M.P. 

Cuota Red Española de 
Ciudades Saludables 
2012 2.000,00 2022.9200.22699 

F/2021/4554 RCS/10-0143 F.E.M.P. 

Cuota Red Española de 
Ciudades Saludables 
2010 2.000,00 2022.9200.22699 

F/2021/4556 RECC/14-0240 F.E.M.P. 

Cuota Red Española de 
Ciudades por el Clima 
2014 300,00 2022.9200.22699 

F/2021/4557 RECC/15-0239 F.E.M.P. 

Cuota Red Española de 
Ciudades por el Clima 
2015 300,00 2022.9200.22699 

            

    Total general 4.600,00   

 
 Resultant necessari reconéixer l'obligació de les despeses pendents d'aplicació al 
pressupost, i com que s'ha constatat l'efectiva prestació dels serveis per part del 
proveïdor, i consten en l'expedient les factures acreditatives de cadascun de les 
despeses, degudament conformades pels responsables de l'òrgan gestor de la despesa. 
 
 Vist que existeix crèdit adequat i suficient en el pressupost en vigor per a atendre 
les despeses proposades. 
 
 Vist l’informe de la Intervenció General núm. 4877/2022 de 22 d’abril, en el quals 
considera que no s'ha seguit el procediment legalment establit, havent-se produït 
l'omissió de la funció interventora, de conformitat amb el que disposa l'article 116.3 de la 
LCSP, i com corresponen a despeses realitzades en exercicis anteriors procedeix que el 
Ple de l'Ajuntament aprove el reconeixement extrajudicial de crèdits, una vegada s'haja 
pronunciat la Junta de Govern Local sobre la procedència o no de continuar el 
procediment. 
 
 Considerant que la Junta de Govern Local, en sessió de data 2 de maig de 2022 
va acordar convalidar els efectes econòmics de l'omissió de la funció interventora, 
d'acord amb l’informe emés a aquest efecte per la Intervenció General. 
 
 Considerant que, l'article 60.2 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, estableix 
“Correspondrà al Ple de l'Entitat el reconeixement extrajudicial de crèdits sempre que no 
existisca dotació pressupostària….”. 



Ple Ordinari 02-06-2022 

Pàgina 5 de 17 

 
 Considerant l'informe 1415 del Tribunal de Comptes, en relació amb la fiscalització 
dels expedients de reconeixements extrajudicials de crèdit aprovats per les entitats locals 
en l'exercici 2018. 
 
 Per la present es proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció del següent ACORD: 
 
 PRIMER.- Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 3/2022 del 
Ajuntament de Torrent, per despeses pendents d'aplicar al pressupost de exercicis 
anteriors, la relació del qual obra en l'expedient, per una quantia total que ascendeix a 
4.600,00 €.  
 
 SEGON. Reconèixer les obligacions a favor de la Federació Espanyola de 
Municipis i Províncies que figuren en la relació comptable, per import de 4.600,00 euros 
amb càrrec al pressupost de l'exercici 2022, d'acord amb els antecedents i 
consideracions anteriors. 
 
 TERCER.- Donar trasllat del present acord a la Unitat de Comptabilitat i la 
Intervenció General, 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 
Socialista, dos vots en contra del grup polític municipal Vox, i nou abstencions dels grups 
polítics municipals Compromís per Torrent i Popular, ACORDA, aprovar la proposta 
anterior. 
 
 
3.02. 7475/2022/GEN - PROPOSTA APROVACIÓ RECONEIXEMENT 
EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS NÚM. 4/22 DEL AJUNTAMENT DE TORRENT. 
 
 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: 
 
 “Vist l'expedient que s'instrueix per a l'aprovació del reconeixement extrajudicial 
de crèdits núm. 4/22, relatiu a diverses factures corresponents a certificacions d'obra del 
contracte de reurbanització vies públiques Barris de l'Eixample i Nicolás Andreu, segon 
relació que es detalla a continuació: 
 

Nº de 
Registro Fecha Factura Importe  Proveedor Descripción Aplicación Presupuestaria 

F/2022/739 08/02/2022 19.325,41 
RAYSO SERVICIOS 
2014, S.L. 

CERTIF. FINAL OBRA 
REURB. VIAS 
PÚBLICAS BARRIOS 
DE L’EIXAMPLE, 
NICOLÁS ANDREU. 
LOTE 3 2022.1530.61900 

F/2022/968 18/02/2022 2.859,48 IMESAPI, S.A. 

CERTIF.4 Y 
LIQUIDACIÓN OBRA 
REURB. VIAS 
PÚBLICAS BARRIOS 
DE L’EIXAMPLE, 
NICOLÁS ANDREU. 
LOTE 5 2022.1530.61900 

F/2022/1532 14/03/2022 21.867,04 
CONSTRUCCIONES 
UORCONF,S.L. 

CERTIF. FINAL OBRA 
REURB. VIAS 
PÚBLICAS BARRIOS 2022.1530.61900 
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DE L’EIXAMPLE, 
NICOLÁS ANDREU. 
LOTE 6 

            

    44.051,93 Total general     

 
 Resultant necessari reconéixer l'obligació de les despeses pendents d'aplicació al 
pressupost, i com que s'ha constatat l'efectiva prestació dels serveis per part del 
proveïdor, i consten en l'expedient les factures acreditatives de cadascun de les 
despeses, degudament conformades pels responsables de l'òrgan gestor de la despesa. 
 
 Vist l'informe de Comptabilitat, així com l'informe de fiscalització de la Intervenció 
General núm. 482/2022 de 4 de maig, en el qual formula nota d'objecció, atesa la falta 
de crèdit. 
 
 Vist que, des de l'Oficina Pressupostària s'està tramitant expedient de modificació 
de crèdits núm. MC 003/2022/CE-SC per a dotar de crèdit les factures objecte d'aquest 
expedient. 
 
 Considerant que, l'article 60.2 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, estableix 
“Correspondrà al Ple de l'Entitat el reconeixement extrajudicial de crèdits, sempre que no 
existisca dotació pressupostària….”. 
 
 Considerant que, l'article 217.2 del Text Refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals (RDL 2/2004, de 5 de març), atribueix al Ple de l'Entitat la resolució de 
les objeccions formulades per la Intervenció municipal quan aquests es basen en 
insuficiència o inadequació de crèdit. 
 
 Per la present es proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció del següent ACORD: 
 
 PRIMER.- Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 4/2022 per 
despeses pendents d'aplicar al pressupost de l'exercici corrent, la relació del qual obra 
en l'expedient, per una quantia total que ascendeix a 44.051,93 euros, alçant així mateix 
l'objecció formulada per la Intervenció General en la tramitació de les factures 
esmentades en la part expositiva, i instar que les mateixes seguisquen els tràmits 
oportuns per a procedir al seu pagament. 
 
 SEGON.- Aquesta aprovació quedarà condicionada a l'entrada en vigor de la 
modificació de crèdits que s'instrueix a aquest efecte, moment en el qual se certificarà 
l'existència de crèdit adequat i suficient per a sufragar la despesa. 
 
 TERCER.- Donar trasllat del present acord a la Intervenció General, la Unitat de 
Comptabilitat i la Tresoreria Municipal, 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 
Socialista, dos vots en contra del grup polític municipal Vox, i nou abstencions dels grups 
polítics municipals Compromís per Torrent i Popular, ACORDA, aprovar la proposta 
anterior. 
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3.03. 6249/2022/GEN - PROPOSTA APROVACIÓ RECONEIXEMENT 
EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS NÚM. 2/22 DEL ORGANISME  AUTÒNOM FUNDACIÓ 
ESPORTIVA MUNICIPAL 
 
 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: 
 
 “Vist l'expedient que s'instrueix per a l'aprovació del reconeixement extrajudicial 
de crèdits núm. 2/22 de la Fundació Esportiva Municipal, segon relació que es detalla a 
continuació: 
 

Núm OPA 
Núm. Factura 

Fecha 
Factura Proveedor 

Descripción del 
Gasto Importe  

Aplicación 
Presupuestaria 

220220000171 
308 31/12/2021 

22600299Q 
POVEDA SIMARRO, 
JUAN 

Torneo III Edición 
Pascual Chuliá 3.000,80 

2022       3410 
21220 

220220000170 
237 21 27/12/2021 

73751544C 
DIAZ ESTORNELL, 
ALFONSO 
(ALDIESPORT) 

Trofeos (Gala del 
Deporte 20-21) 
Grabación 4.279,68 

2022       3410 
21902 

220220000169 
236 21 27/12/2021 

73751544C 
DIAZ ESTORNELL, 
ALFONSO 
(ALDIESPORT) 

Trofeos (Semana 
Deportiva 2021) 806,44 

2022       3410 
21902 

220220000163 
2021-348 31/12/2021 

B97404107 
ARDITECH NUEVAS 
TECNOLOGÍAS, S.L. 

Soporte, 
mantenimiento y 
alojamiento 
diciembre 2021, sitio 
Web FDM 633,74 

2022       3410 
21600 

            

    Total general 8.720,66   

 
 Resultant necessari reconéixer l'obligació de les despeses pendents d'aplicació al 
pressupost, i com que s'ha constatat l'efectiva prestació dels serveis per part del 
proveïdor, i consten en l'expedient les factures acreditatives de cadascun de les 
despeses, degudament conformades pels responsables de l'òrgan gestor de la despesa. 
 
 Vist l’informe de la Intervenció General núm. 60/2022 de 24 d’abril, en el qual 
considera que s'ha obviat totalment el procediment de contractació, havent-se produït 
l'omissió de la funció interventora, de conformitat amb el que disposa l'article 116.3 de la 
LCSP, i com corresponen a despeses realitzades en l'exercici anterior procedeix que el 
Ple de l'Ajuntament aprove el reconeixement extrajudicial de crèdits, una vegada s'haja 
pronunciat la Junta de Govern Local sobre la procedència o no de continuar el 
procediment. 
 
 Vist l'informe emés a aquest efecte pel Director Gerent de la Fundació Esportiva 
Municipal en data 11 d'abril de 2022, conforme al qual considera que procedeix el 
pagament de les factures per l'import que s'han emés, ja que es tracta d'actuacions 
clarament emmarcades en la protecció de l'interés general, i és prioritari garantir la 
liquiditat a tots els proveïdors, contractistes i perceptors de qualsevol mena de fons 
públic. 
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 Considerant que la Junta de Govern Local, en sessió de data 2 de maig de 2022 
va acordar convalidar els efectes econòmics de l'omissió de la funció interventora, 
d'acord amb els informes emesos a aquest efecte pel Director Gerent de la Fundació 
Esportiva Municipal i la Intervenció General. 
 
 Considerant que, l'article 60.2 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, estableix 
“Correspondrà al Ple de l'Entitat el reconeixement extrajudicial de crèdits sempre que no 
existisca dotació pressupostària….”. 
 
 Considerant l'informe 1415 del Tribunal de Comptes, en relació amb la fiscalització 
dels expedients de reconeixements extrajudicials de crèdit aprovats per les entitats locals 
en l'exercici 2018. 
 
 Per la present es proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció del següent ACORD: 
 
 PRIMER.- Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 2/2022 del 
organisme autònom Fundació Esportiva Municipal, per despeses pendents d'aplicar al 
pressupost de l'exercici 2021, la relació del qual obra en l'expedient, per una quantia total 
que ascendeix a 8.720,66 €.  
 
 SEGON. Donar trasllat del present acord a l’Organisme Autònom Fundació 
Esportiva Municipal, 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 
Socialista, dos vots en contra del grup polític municipal Vox, i nou abstencions dels grups 
polítics municipals Compromís per Torrent i Popular, ACORDA, aprovar la proposta 
anterior. 
 
 
3.04. 6010/2022/GEN - PROPOSTA APROVACIÓ RECONEIXEMENT 
EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS NÚM. 3/22 DEL ORGANISME AUTÒNOM FUNDACIÓ 
ESPORTIVA MUNICIPAL 
 
 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: 
 
 Vist l'expedient que s'instrueix per a l'aprovació del reconeixement extrajudicial de 
crèdits núm. 3/22 de la Fundació Esportiva Municipal, del grup de factures F/2022-14, 
segon relació que es detalla a continuació: 
 

Núm OPA 
Núm. Factura 

Fecha 
Factura Proveedor Descripción del Gasto Importe  

Aplicación 
Presupuestaria 

220220000828 
Emit-23 03/02/2022 

E96360987 
SERVEM 
SERVICIOS 
ADMINISTRATIVOS, 
S.L. 

Asesoría (elaboración de 
nóminas y/o seguros 
sociales Agosto 2021) 110,11 

2022       3410 
22709 

220220000829 
Emit-24 03/02/2022 

E96360987 
SERVEM 
SERVICIOS 
ADMINISTRATIVOS, 
S.L. 

Asesoría (elaboración de 
nóminas y/o seguros 
sociales Septiembre 
2021) 110,11 

2022       3410 
22709 
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220220000830 
Emit-25 03/02/2022 

E96360987 
SERVEM 
SERVICIOS 
ADMINISTRATIVOS, 
S.L. 

Asesoría (elaboración de 
nóminas y/o seguros 
sociales Octubre 2021) 110,11 

2022       3410 
22709 

220220000831 
Emit-26 03/02/2022 

E96360987 
SERVEM 
SERVICIOS 
ADMINISTRATIVOS, 
S.L. 

Asesoría (elaboración de 
nóminas y/o seguros 
sociales Noviembre 
2021) 110,11 

2022       3410 
22709 

220220000832 
Emit-27 03/02/2022 

E96360987 
SERVEM 
SERVICIOS 
ADMINISTRATIVOS, 
S.L. 

Asesoría (elaboración de 
nóminas y/o seguros 
sociales Diciembre 2021) 110,11 

2022       3410 
22709 

            

    Total general 550,55   

 
 Resultant necessari reconéixer l'obligació de les despeses pendents d'aplicació al 
pressupost, i com que s'ha constatat l'efectiva prestació dels serveis per part del 
proveïdor, i consten en l'expedient les factures acreditatives de cadascun de les 
despeses, degudament conformades pels responsables de l'òrgan gestor de la despesa. 
 
 Vist l’informe de la Intervenció General núm. 53/2022 de 7 d’abril, en el qual 
considera que s'ha obviat totalment el procediment de contractació, havent-se produït 
l'omissió de la funció interventora, de conformitat amb el que disposa l'article 116.3 de la 
LCSP, i com corresponen a despeses realitzades en l'exercici anterior procedeix que el 
Ple de l'Ajuntament aprove el reconeixement extrajudicial de crèdits, una vegada s'haja 
pronunciat la Junta de Govern Local sobre la procedència o no de continuar el 
procediment. 
 
 Vist l'informe emés a aquest efecte pel Director Gerent de la Fundació Esportiva 
Municipal en data 7 d'abril de 2022, conforme al qual considera que procedeix el 
pagament de les factures per l'import que s'han emés, ja que es tracta d'actuacions 
clarament emmarcades en la protecció de l'interés general, i és prioritari garantir la 
liquiditat a tots els proveïdors, contractistes i perceptors de qualsevol mena de fons 
públic. 
 
 Considerant que la Junta de Govern Local, en sessió de data 2 de maig de 2022 
va acordar convalidar els efectes econòmics de l'omissió de la funció interventora, 
d'acord amb els informes emesos a aquest efecte pel Director Gerent de la Fundació 
Esportiva Municipal i la Intervenció General. 
 
 Considerant que, l'article 60.2 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, estableix 
“Correspondrà al Ple de l'Entitat el reconeixement extrajudicial de crèdits..sempre que no 
existisca dotació pressupostària….”. 
 
 Considerant l'informe 1415 del Tribunal de Comptes, en relació amb la fiscalització 
dels expedients de reconeixements extrajudicials de crèdit aprovats per les entitats locals 
en l'exercici 2018. 
 
 Per la present es proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció del següent ACORD: 
 
 PRIMER.- Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 3/2022 del 
organisme autònom Fundació Esportiva Municipal, per despeses pendents d'aplicar al 
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pressupost de l'exercici 2021, la relació del qual obra en l'expedient, per una quantia total 
que ascendeix a 550,55 €.  
 
 SEGON. Donar trasllat del present acord a l’Organisme Autònom Fundació 
Esportiva Municipal, 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 
Socialista, dos vots en contra del grup polític municipal Vox, i nou abstencions dels grups 
polítics municipals Compromís per Torrent i Popular, ACORDA, aprovar la proposta 
anterior. 
 
 
3.05.- 8874/1011/GEN - MOCIÓ GRUP POLÍTIC MUNICIPAL COMPROMÍS PER 
TORRENT PERQUÈ LES QUOTES DE LES ASSOCIACIONS DE PARES I MARES DE 
L’ALUMNAT DE COLꞏLEGITS I INSTITUTS PUGEN SER DEDUÏBLES EN L’IRPF. 
 
 Es dóna compte de la moció de l'epígraf amb el contingut següent: 
 
 “EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
 L'AMPA, és l'Associació de Mares i Pares d'Alumnes i Alumnes pertanyents a 
un centre educatiu. A dia de hui aquestes associacions són una part important del 
funcionament del centre, ja que és una de les vies a través de les qual les famílies 
participen en el desenvolupament  de les activitats de l'escola. 
 
 Les Ampes tenen un paper formatiu, informatiu i de representació 'vital' 
dins de l'estructura de les escoles, com així ho han reconegut les diferents 
comunitats autònomes a l'hora d'aprovar els seus respectius reglaments d'aquests 
centres. 
 
 Un estudi de la Fundació d'Ajuda a la Drogoaddicció (FAD) en colꞏlaboració 
amb  la UNESCO defineix 'Les AMPA en el sistema escolar espanyol: com són, que 
necessiten i en que creuen' elaborat a partir d'una enquesta a 161 Ampes d'Espanya 
que representen a més de 21.000 famílies en centres públics, privats i concertats 
conclou que la meitat d'aquestes organitzacions no disposen de dotacions (ni 
local, ni ordinador ni telèfon) i que el 80% té menys de 20 integrants 
compromesos que desenvolupen les seues funcions amb uns mitjans "precaris". 
Segons !'informe, menys del 5% compta amb personal auxiliar. Més de la meitat 
no disposa de cap suport econòmic ni material que no siga el de les quotes de 
socis. De l'escàs 50% que sí que rep algun tipus de suport, tres de cada 10 ho 
reben de l'ajuntament i només un 10% de la comunitat autònoma corresponent. 
 
 Aquestes entitats i els seus membres, que tenen un funcionament totalment 
altruista1 sense ànim de lucre i amb un objectiu clar centrat en la millora de 
l'educació deis fills escolaritzats, suporten una intensa activitat al llarg de l'any, amb 
reunions del Consell Escolar, propostes de realització d'activitats complementaries 
i extraescolars i colꞏlaboren en el desenvolupament de les mateixes o de foment 
de la colꞏlaboració entre tots els membres de la comunitat educativa. 
 
 Entre els principals objectius de les Ampes hi figuren el trasllat de la 
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comunicació entre la direcció de l'escola i els pares i mares, participar en el 
Projecte Educatiu de Centre i la Programació, activitats, en la gestió econòmica 
del centre i poder conéixer a que es destinen aquests diners. També participen 
i promouen cursos de formació destinats tant als pares i mares (gestió 
d'emocions, alfabetització, absentisme, relació amb els fills, prevenció  de les 
drogues, assetjament escolar, rendiment acadèmic, tècniques d'estudi, primers 
auxilis, hàbits saludables, sexualitat deis seus fills, gestió del banc de llibres) i un 
llarg etcètera. 
 
 En l'actualitat sindicats, partits polítics, federacions, coalicions o agrupacions 
electorals i altres donacions a activitats prioritàries de mecenatge poden beneficiar-se 
de les deduccions que preveu la declaració de l'impost sobre la renda de les persones 
físiques (IRPF). També són deduïbles de la quota de l'IRPF els donatius a, entre 
altres, les fundacions i les associacions declarades d'utilitat pública, incloses  en  
l'àmbit d'aplicació de la Llei 49/2002 de regim fiscal de les entitats sense fins 
lucratius i deis incentius fiscals al mecenatge (BOE del 24), a les organitzacions no 
governamental   a les que es refereix la Llei 23/1998 de Cooperació Internacional per 
al desenvolupament, sempre que tinguen la forma jurídica de Fundació o Associació 
i a les entitats religioses, però no les quotes a les Ampes. 
 
 Les necessitats d'aquestes entitats són creixents, com també són els 
problemes que experimenten molts centres i alumnes. La colꞏlaboració de l'Estat 
amb la inclusió de les aportacions a les Ampes entre els supòsits deduïbles 
suposaria un reconeixement important al treball diari i incansable que realitzen 
aquestes entitats, dinamitzaria els seus projectes, potencialitats i facilitaria que 
molts pares i mares, sense associar, es feren socis i sòcies d'aquestes entitats, 
quelcom que redundaria en més recursos de tot tipus. 
 
 Per tot això, el Grup Municipal de Compromís per Torrent, amb l’objectiu 
d’incentivar i  fomentar el associacionisme en aquelles activitats i funcions educatives 
que redunden en un interés general. presenta els següents ACORDS: 
 
 PRIMER.- Instar el govern de l’Estat perquè incloga, a partir de l'exercici 
del 2023 dins dels supòsits deduïbles en la declaració de l'impost sobre la renda de 
les persones físiques, les quotes de les associacions de mares i pares d'alumnes, 
així com informar les confederacions d'AMPA d'aquests canvis. 
 
 SEGON.- Informar les AMPA de Torrent dels presents acords, així com també al 
Consell Escolar Municipal de Torrent i la resta de confederacions d’AMPA valencianes. 
 
 TERCER.- Notificar el present acord a la Mesa de les Corts Valencianes, a la 
Mesa del Congrés dels Diputats i a la Mesa del Senat. 
 
 QUART.- Instar el Govern municipal que, en cas d’acordar-se la deducció 
establerta al punt primer de l’acord, es puga conveniar, amb les AMPA que ho demanen, 
que la notificació de les quantitats objecte de la deducció a les famílies beneficiàries es 
faça per mitjans municipals, a l’objecte d’evitar-les les corresponents despeses de 
tramitació i enviament que portarien aparellades”. 
 
 De conformitat amb el dictamen emès per la Comissió Informativa núm. 1, el Ple, 
en votació ordinària i per vint-i-dos vots a favor dels grups polítics municipals Compromís 
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per Torrent, Popular, Ciudadanos i Socialista, i dos abstencions del grup polític municipal 
Vox, ACORDA, aprovar la moció anterior. 
 
Àudio: 03.05.mp3 
 
Enllaç: http://videople.es/4655 
 
 
4. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 2, D'URBANISME, MEDI AMBIENT, SEGURETAT 
CIUTADANA I MOBILITAT. 
 
4.01. 7617/2022/GEN - MOCIÓ GRUP POLÍTIC MUNICIPAL COMPROMÍS PER 
TORRENT PER AL SUBMINISTRAMENT D'AIGUA POTABLE A CALICANTO I 
MONTE-HERMOSO 
 
 L’Alcaldia, a petició del grup polític municipal Compromís per Torrent, proponent 
de la moció, ACORDA deixar l'assumpte sobre la mesa. 
 
Àudio: 04.01.mp3 
 
Enllaç: http://videople.es/4656 
 
 
5. 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: 
 
 
5.01. 6819/2022/GEN - DONAR COMPTE AL PLE DE L’INFORME RESUM DELS 
RESULTATS DEL CONTROL FINANCER I DE LES AUDITORIS REALITZADES EN 
L’EXERCICI 2021 PER LA INTERVENCIÓ MUNICIPAL. 
 
 Es dóna compte i el Ple queda assabentat de l’informe resum dels resultats del 
control financer i de les auditories següents: 
 

 Informe d'auditoria de compliment de legalitat de l'exercici 2020 - empresa mixta 
Aigües de l'Horta, S. A. 

 
 Informe d'auditoria operativa i de gestió de l'entitat - empresa mixta Aigües de 

l'Horta, s. a. relatiu a l'exercici 2020 
 

 Informe d'auditoria d'operativa i de gestió - Innovació i Desenvolupament 
Econòmic Actiu Torrent, S.A.U. 

 
 Informe d'auditoria de comptes anuals abreujats - Innovació i Desenvolupament 

Econòmic Actiu Torrent, S.A.U. 
 

 Informe d'auditoria de comptes de Consorci per a la gestió de recursos, activitats 
i serveis en l'àmbit esportiu de l'Horta exercici 2020 
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 Informe d'auditoria de comptes Consell Agrari municipal de Torrent 

 
 Informe d'auditoria de comptes Fundació Esportiva municipal de Torrent 

 
 Informe d'auditoria de comptes Junta Local Fallera de Torrent exercici 2020 

 
 Informe d'auditoria de comptes de Consorci per a la xarxa joves.net de recursos 

d'informació i participació per als joves (Xarxa joves.net) exercici 2020 
 

 Informe de control posterior i control financer ajuntament de Torrent exercici 2020 
-anàlisi del fraccionament i regularitat dels contractes. 

 
 Control relatiu a les obligacions reportades pendents d'imputar al pressupost, 

referides als comptes de l'exercici 2020 de l'Ajuntament de Torrent 
 

 Informe d'auditoria de sistemes del registres comptables de factures previstes en 
l'article 12 de la llei 25/2013 Ajuntament de Torrent, exercici 2020 

 
 Informe control financer de subvencions. anualitat 2019 - Cercle Catòlic de Torrent 

(subvencions directes a entitats privades sense fins de lucre en l'àmbit de la 
cultura i esports en el municipi de Torrent, anualitat 2019). 

 
 Informe de control financer de subvencions. anualitat 2019 - Federació de Moros 

i Cristians de Torrent (subvencions directes a entitats privades sense fins de lucre 
en l'àmbit de la cultura i esports en el municipi de Torrent, anualitat 2019). 

 
 Informe de control financer de subvencions. anualitat 2019 - Unió Musical de 

Torrent (subvencions directes a entitats privades sense fins de lucre en l'àmbit de 
la cultura i esports en el municipi de Torrent, anualitat 2019. 

 
 Informe d'auditoria de comptes anuals abreujats - Recaptació de Torrent 

unipersonal municipal, S.A. RETOSA 
 

 Informe d'auditoria de compliment de legalitat - Nous Espais de Torrent, S.A.U. 
 

 Informe d'auditoria de compliment exercici 2020 - Recaptació de Torrent 
unipersonal municipal, S.A. RETOSA 

 
 Informe d'auditoria operativa i de gestió exercici 2020 - Recaptació de Torrent 

unipersonal municipal, S.A. RETOSA 
 
 
Àudio: 05.01.mp3 
 
Enllaç: http://videople.es/4657 
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5.02. ASSUMPTES SENSE DICTAMINAR. 
 
5.02.01. 6988/2022/GEN - APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 
MC 003/22/CE-SC DIVERSES ACTUACIONS FINANÇADES AMB ROMANENT DE 
TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS 
 
 Es dóna compte de la proposta formulada pel Sr. Andrés Campos Casado, regidor 
delegat de l’Àrea d’Estratègia, Innovació i Economia que copiada literalment diu: 
 
 “Que la Junta de Govern Local d´este Ajuntament, en sessió ordinària del dia 
23/05/2022, 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 adoptar l´acord d´aprovar el 
projecte de modificació de crèdits MC 003/22/CE-SC/6988, en la modalitat de crèdit 
extraordinari i suplement de crèdit finançat amb Romanent de Tresoreria per a Despeses 
Generals. 
 
 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 dels grups polítics municipals, esmenes al text 
del projecte aprovat per la Junta de Govern Local. 
 
 Elaborat l'expedient de modificació pressupostària núm. MC 003/22/CE-SC/6988, 
acompanyat de la documentació preceptiva, en compliment del que preveu els articles 
168 i 177 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes locals aprovada per Reial 
Decret Legislatiu 2/2014, de 5 de març, l'Alcaldia i en nom seu el Regidor Delegat 
d'Estratègia, Innovació i Economia eleva al Ple l'adopció de la següent ACORD: 
 
 PRIMER.- Aprovar l’expedient de Modificació de Crèdits MC 003/22/CE-SC/6988, 
en la modalitat de crèdit extraordinari i suplement de crèdit finançat amb Romanent de 
Tresoreria per a Despeses Generals, d’acord amb el següent detall 
 
Despeses 
 

C.Ope.  Prog.  Económ.  Proyecto  R.F.   Importe   Texto Explicativo 

020  0110  91312    5  4.000,00 €  Intereses de la deuda 

010  1340  20200    5  16.200,00 € 
Alquiler espacios de estacionamiento perimetral‐ 
Aparcamiento Xocolaters 

020  1340  60900    5  15.000,00 €  Nuevo contrato senyalítica y balizamiento 

020  1360  46720    5  4.230,00 € 
Incremento aportación Consorci Provincial Bombers 
València 

020  1510  22706    5  90.000,00 €  Honorarios técnicos 

020  1510  22706    5  77.000,00 € 
Asistencia técnica reurbanización C/ Mayor y C/ José 
Iturbi 

020  1510  22706    5  9.045,14 € 
Asistencia técnica redacción proyecto obras 
reurbanización C/ Xirivella 

020  1510  22706    5  18.000,00 € 
Asistencia técnica reurbanización límite C/San Luis 
Beltrán con  C/Camí Reial 

020  1510  22706    5  195.000,00 € 
RC asistencia técnica y preparación contrato construcc 
viviendas c/ Marquesat 8 
(MC/25/2021/CE+SC/01/4520) 

020  1530  61900  2019/4/IFS12/1  5  19.325,41 €  Certificación final Lote 3 Reurbanización Eixample 

020  1530  61900  2019/4/IFS12/1  5  2.859,48 €  Certificación final Lote 5 Reurbanización Eixample 

020  1530  61900    5  21.867,04 €  Certificación final Lote 6 Eixample 

020  1532  61900    5  22.000,00 €  Estatuta Jaume I 

020  1621  22700    5  403.694,33 €  Revisión contrato Aseo Urbano 
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C.Ope.  Prog.  Económ.  Proyecto  R.F.   Importe   Texto Explicativo 

020  1650  22100    5  403.000,00 €  Revisión alumbrado público 

010  1710  62500    5  18.000,00 €  Reposición juegos infantiles en Plaça de l'Era 

020  2310  62500    5  15.000,00 €  Habilitación Punto de Encuentro Familiar 

020  3111  22799    5  50.000,00 €  Colonias Felinas 

020  3260  22799    5  80.000,00 €  Gastos corrientes Educación 

020  3260  48007    5  145.000,00 €  Subvenciones Educación 

020  3321  22699    5  12.000,00 €  Otros gastos diversos Bibliotecas Públicas 

020  3341  22706    5  15.000,00 €  Estudio sociodemográfico población 12 Y 30 años 

010  3360  78000    5  11.210,65 €  Subvención directa Mas del Jutge 

020  3420  63900    5  2.112,00 €  Fin de obra vallado polideportivo 

010  4312  63900    5  48.400,00 €  Mercado Municipal 

010  4390  47900    5  60.600,00 €  Subvenciones comercio local 

020  4620  22706    5  15.000,00 €  Estudios y trabajos técnicos 

020  9120  48001    5  1.945,00 €  Incremento IPC Aportación grupos políticos 

020  9120  48002    5  1.600,00 €  Incremento IPC Aportación grupos políticos 

020  9120  48003    5  915,00 €  Incremento IPC Aportación grupos políticos 

020  9120  48004    5  915,00 €  Incremento IPC Aportación grupos políticos 

020  9120  48005    5  915,00 €  Incremento IPC Aportación grupos políticos 

020  9200  22799    5  25.000,00 €  EDUSI Corriente 

020  9201  62601    5  2.083,11 €  Suministro material informático 

020  9420  46300    5  23.566,93 €  Incremento aportación Mancomunidad Horta Sud 

         1.830.484,09 €    

 
Finançament: 
 

C.Ope.  Económica   Importe   Texto Explicativo 

020  87000     1.830.484,09 €   RTGG 

 
 SEGON. Exposar al públic el dit acord, previ anunci en el BOP, durant el termini 
de 15 dies, de conformitat amb el que disposa l´article 169.1 del Text Refós de la Llei 
Reguladora d´Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 març, 
perquè els interessats que assenyala l´article 170, pugen examinar l´expedient en la 
Secretària del Ple i efectuar les alꞏlegacions i reclamacions oportunes. La modificació 
pressupostària es considerarà definitivament aprovada si durant el citat termini no 
s'hagueren presentat reclamacions i es publicarà resumida per Capítols en el BOP; en 
cas contrari el Ple disposarà d'un termini d'un mes per a resoldre-les. 
 
 TERCER. Contra l'aprovació definitiva de la modificació pressupostària i de 
conformitat amb l'art. 171 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, podrà 
interposar-se directament recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de 
Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptats a partir de 
l'endemà de publicar-se en el Butlletí Oficial de la Província d´aquest edicte”. 
 
 De conformitat amb el dictamen emès per la Comissió Informativa núm. 1, el Ple, 
en votació ordinària i per tretze vots a favor dels grups polítics municipals Ciudadanos i 
Socialista, dos vots en contra del grup polític municipal Vox, i nou abstencions dels grups 
polítics municipals Compromís per Torrent i Popular, ACORDA, aprovar la proposta 
anterior. 
 
 
Àudio: 05.02.mp3 
 
Enllaç: http://videople.es/4658 
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6. CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN. 
 
6.01. 6.01. DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA DES DEL 30 D’ABRIL 
FINS AL 27 DE MAIG DE 2022 DEL NÚM. 1814 AL NÚM. 2341 INCLUSIVAMENT. 
 
 Es dóna compte i el Ple queda assabentat, dels decrets adoptats per l’Alcaldia des 
del 30 d’abril fins al 27 de maig de 2022, del número 1814, al número 2341, ambdós 
inclusivament. 
 
 
6.02. PRECS I PREGUNTES. 
 
6.02.01. PRECS I PREGUNTES DEL GRUP POLÍTIC MUNICIPAL VOX 
 
 Precs i preguntes. 
 
 Sr. Alcalde.- Rogamos que insista en recordar a sus concejales la obligatoriedad 
de responder a las preguntas que formulamos, pues varios regidores hacen caso omiso 
o responden parcialmente. 

 
 Sr. Alcalde.- Rogamos se reparen los numerosos agujeros, baches y 
protuberancias que existen en la mayoría de calles de Torrent. Dichos agujeros, debido 
a las últimas lluvias, han aumentado de tamaño y sus aristas son cortantes, resultando 
peligrosos para las bicicletas, patines y motocicletas que circulan. 
 
 Sr. Alcalde.- Deseamos conocer en qué situación se encuentra el proyecto de 
ordenanza municipal reguladora de vehículos de movilidad personal. 
 
 Sr. Alcalde.- Rogamos se dé solución al agujero sito en la Calle Maestro Fortea y 
asigne presupuesto para ello. 
 
 Sra. Amat. - Rogamos nos remita copia de la licencia de actividad de El Balcón 
del Vedat sobre la instalación de un Nightclub en dicho recinto, solicitada el 21 de febrero 
de 2022 por registro de entrada. 
 
 Sr. Campos.- Una vez revisada la documentación referente a las facturas de 
diversos conceptos, que se nos entregó en fecha 5 de mayo, rogamos se nos facilite la 
siguiente información concreta, que no viene recogida en el dossier aportado: 

 Factura de la aplicación Geotransit coste y mantenimiento. 
 Factura de la aplicación Smartwater coste y mantenimiento. 
 Factura del sistema Senticnel de las diferentes fases, coste y mantenimiento. 

 
 Sr. Campos. - Se ruega se nos facilite la última lectura correspondiente a los 
sensores de calidad del aire y de partículas. 
 
 Sr. Campos.- Rogamos nos indique número de personas encargadas del manejo 
y tratamiento de los datos que arrojan los sensores o si están subcontratados dichos 
trabajos. 
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 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 agujero sito en la Calle Maestro Fortea, al que se 
hace referencia al inicio, rogamos nos traslade el momento en que éste se encuentre 
reparado. 
 
 Sra. Amat.- ¿Cuándo van a reparar las tres roturas del muro del barranco? 
¿Cuándo van a limpiar los imbornales obturados? 
 
 Sra. Olivares.- Tal como se solicitó en la comisión correspondiente, rogamos se 
nos indique cuándo se procederá a realizar el censo de edificios de Torrent que contienen 
amianto. 
 
 Es formulen els següents precs i preguntes durant la sessió: 
 
 
Àudio: 06.02.mp3 
 
Enllaç: http://videople.es/4659 
 
 
 I com que no hi ha més assumptes a tractar-hi, a les 20.10, 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,  








