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SECRETARI GENERAL DEL PLE:
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Sessió Extraordinària i Urgent del
Ple, del dia 21/06/2022.
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 17.00 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
Municipal 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. DECLARACIÓ D’URGÈNCIA
DE LA SESSIÓ.
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2. ASSUMPTES SENSE DICTAMINAR.
2.01. 7199/2022/GEN - MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA NÚM. MC
004/2022/CE-SC EN LA MODALITAT DE CRÈDITS EXTRAORDINARIS I
SUPLEMENT DE CRÈDITS FINANÇATS AMB ROMANENT DE
TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS: APROVACIÓ INICIAL.
2.02. 7985/2022/GEN - IP VERSIÓ PRELIMINAR I ESTUDI AMBIENTAL I
TERRITORIAL ESTRATÈGIC DEL CATÀLEG DE PROTECCIONS DE
TORRENT.

1. DECLARACIÓ D’URGÈNCIA DE LA SESSIÓ.
De conformitat amb el que disposa l’article 79 del Reglament d'Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals i l’article 62 del Reglament
Orgànic del Ple de l’Ajuntament de Torrent, el Ple, en votació ordinària i per quinze
vots a favor dels grups polítics municipals Compromís per Torrent, Ciudadanos i
Socialista, i deu vots en contra dels grups polítics municipals Vox i Popular,
ACORDA ratificar la declaració d’urgència de la sessió.
2. ASSUMPTES SENSE DICTAMINAR.
2.01. 7199/2022/GEN - MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA NÚM. MC
004/2022/CE-SC EN LA MODALITAT DE CRÈDITS EXTRAORDINARIS I
SUPLEMENT DE CRÈDITS FINANÇATS AMB ROMANENT DE TRESORERIA
PER A DESPESES GENERALS: 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 extraordinària i
urgent del dia 08/06/2022, 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 el projecte de
modificació pressupostària MC 004/22/CE-SC/7199.
Atés que en data 29 de desembre de 2021 el Ple d'aquest ajuntament va
acordar aprovar definitivament el Pressupost General i Consolidat per a l'exercici
2022, entrant en vigor el 15 de febrer de 2022 en publicar-se en el BOP núm. 31.,
amb efectes d'1 de gener.
Tenint en compte que en el propi expedient del Pressupost s'incloïa l'Annex
de Subvencions Nominatives que a continuació es detalla:
AYUNTAMIENTO DE
TORRENT
Transparencia y

BENEFICIARIO
ASOC. VECINOS EL

NIF/CIF

APLICACIÓN

G46946893

9242-48032

IMPORTE
ANUAL
16.000,00 €

TOTAL
25.000,00 €
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Participación

Bienestar Social

Educación

Cultura

Fiestas

VEDAT
IDECO HORTA SUD
CONVENIO FUNDACION
HORTA SUD
ADISTO TIEMPO LIBRE
ADISTO INTEGRAL
CASA CARIDAD
ASOCIACIÓN CIRCULO
CATÓLICO
ARTIC
AGEI
FUNDACION AMIGO
CRUZ ROJA
AFEM
COLꞏLECTIU
SOTERRANYA
NOVA VIDA
CLUB ATLETISMO
CARITAS
INTERPARROQUIAL
SOLIDARITAT
TORRENT
COLEGIO JUAN XXIII
FUNDACION MARIA
AUXILIADORA
CAES JUAN XXIII
CEE LA UNIÓN
JOAN XXIII (MATERIAL
DIDACTICO)
CEE L'ENCARNACIÓ
CEE TORREPINOS
CEE SQUEMA
CEIP EL MOLÍ
CAES MADRE PETRA
(MATERIAL DIDÁCTICO)
CONVENIO FLORIDA
(UNIVERSIDAD
MAYORES)
AYUDA
EXTRAORDINARIA LA
UNION
ENTIDADES
MUSICALES (UMT)
ENTIDADES
MUSICALES (CÍRCULO
CATÓLICO)
ESCUELA CORAL
CONVENIO JCHHSS
CONVENIO
ASOCIACIÓN
CUCURUCÚ TEATRE
FEDERACIÓN MOROS
Y CRISTIANOS
TORRENT
LA MUIXERANGA LA
TORRENTINA
TIR I
ARROSSEGAMENT
LA RABOSA

G46225793

9242-48034

4.000,00 €

G46214490

9242-48035

5.000,00 €

G96962857
G96962857
G46090999

2310-48032
2310-48032
2310-48032

51.700,00 €
105.000,00 €
50.000,00 €

G46065413

2310-48032

35.000,00 €

G46156279
G97497085
G81454969
Q2866001G
G98086101

2310-48032
2310-48032
2310-48032
2310-48032
2310-48032

82.512,90 €
9.000,00 €
5.000,00 €
55.457,87 €
3.000,00 €

G97402820

2310-48032

8.500,00 €

G97832109
G46603999

2310-48032
2310-48032

11.300,00 €
2.000,00 €

R4600081F

2310-48032

15.000,00 €

G98683402

2310-48032

8.500,00 €

Q9655357C

2310-48032

10.000,00 €

G61672382

2310-48032

18.000,00 €

Q9655357C
G46137105

3260-48007
3260-48007

2.000,00 €
2.240,00 €

Q9655357C

3260-48007

6.500,00 €

Q9655128H
G46962304
F46138772
Q9655352D

3260-48007
3260-48007
3260-48007
3260-48007

3.320,00 €
3.200,00 €
3.000,00 €
1.500,00 €

G46175220

3260-48007

5.000,00 €

G96716766

3260-48007

1.750,00 €

G46137105

3260-48007

9.000,00 €

G46137105

3300-48032

145.000,00 €

G46065413

3300-48032

138.815,00 €

V97369748
G96685359

3300-48034
3300-48003

13.220,00 €
41.100,00 €

G96611819

3300-48035

10.000,00 €

G97546220

3383-48032

96.500,00 €

469.970,77 €

37.510,00 €

348.135,00 €

113.000,00 €
G98777329

3380-48032

6.000,00 €

G97489009

3380-48032

7.500,00 €

G98002595

3380-48032

3.000,00 €
993.615,77 €

Vistes les providències d'inici emeses per el departament de Benestar Social y
per la Fundació Esportiva Municipal en les que es solꞏlicita la modificació de l'Annex
de subvencions nominatives del Pressupost 2022, així com l'informe emés pel
Secretari General del Ple en el que es proposa buidar de contingut, per al present
exercici, l'Annex de subvencions nominatives d'Educació instant la possible
modificació, per al pròxim exercici, de l'Ordenança General de Subvencions.
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La inclusió d'aquest document en l'expedient del Pressupost ve determinada
pel que es disposa a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions,
en el seu art. 22.2 a) estableix:
"Podran concedir-se de manera directa les següents subvencions:
a)
Les previstes nominativament en els Pressupostos Generals de l'Estat
de les Comunitats Autònomes o de les Entitats locals, en els termes recollits en els
convenis i en la normativa reguladora d'aquestes subvencions".
Aquesta modificació de l'annex de subvencions nominatives està subjecta als
mateixos tràmits i requisits que l'aprovació del Pressupost, siguent també d'aplicació
el que es disposa quant a informació, reclamació i publicitat sobre el Pressupost a
què es refereix l'article 169 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 d'abril, Reguladora
de les Hisendes Locals.
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 pressupostària, acompanyat de la
documentació preceptiva, en 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 l'expedient de modificació pressupostària MC 004/22/CESC/7199, 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

020

1340

60900

5

5.000,00 €

020

1510

22706

5

25.000,00 €

020

1532

21400

5

167.400,00 €

020

1710

60900

5

100.000,00 €

010

1720

62200

5

10.000,00 €

010

1720

63900

5

18.000,00 €

020

1721

22706

5

25.000,00 €

010

3300

48000

5

22.500,00 €

Texto Explicativo
Equipos videovigiláncia- Plan de
Aparcamientos Disuasorios
Asistencias técnicas proyectos Next
Generation
Incremento costes contrato
Mantenimiento de vías públicas
asociados al aumento de costes
energéticos
Nuevas áreas infantiles en Parc
Central
Edificación de madera en Font de la
Teula
Reparación caseta bombas Sideinfo
II
Asistencias técnicas proyectos Next
Generation
Otras subvenciones directas
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C.Ope. Prog. Económ.

Proyecto

R.F.

Importe

020

3300

63900

5

60.000,00 €

020

3342

22799

5

332.000,00 €

020

3360

22699

5

40.000,00 €

020

3382

22699

5

100.000,00 €

020
020

3382
3410

22799
41000

5
5

250.000,00 €
600,00 €

020

3410

41000

5

2.200,00 €

020

3410

41000

5

2.500,00 €

020
020
020
020

3410
3410
3410
3410

41000
41000
41000
41000

5
5
5
5

2.000,00 €
1.200,00 €
20.000,00 €
10.000,00 €

020

3410

41000

5

145.000,00 €

020

3410

41000

5

184.500,00 €

020

3410

41000

5

100.000,00 €

020

3410

41000

5

40.000,00 €

020

3410

41000

5

28.000,00 €

020

3410

41000

5

30.000,00 €

020

3410

41000

5

150.000,00 €

020

3420

22699

5

282.187,71 €

010

3420

47200

5

9.000,00 €

020

3420

62500

5

171.159,82 €

020

3420

63200

5

218.000,00 €

020

3420

63900

2020/2/CIUDA/1

5

12.025,22 €

020

3420

63900

2020/2/CIUDA/1

5

60.000,00 €

020

4320

22699

5

25.709,90 €

Texto Explicativo
Otras inversiones de reposición
asociadas al
funcionamiento.Necesidad de llevar
a cabo Grandes reparaciones en
Auditori
Actividades extraordinarias
Gestión Servicio de eventos y
visitas guiadas a BIC's
Gastos extraordinarios en materia
de contratación del Area
Infraestructuras de producción
Subvención Club Pesca Bassmania
Subvención Club Sociedad de
Cazadores
Subvenciones Semana Esportiva
Galotxa/Torneig FS Faller
Subvención C.C. Rompecadenas
Subvención Peña Ciclista Torrent
Subvención Nou Bàsquet Torrent
Subvención Club Atletismo Torrent
Transferencia FDM: Gastos
extraordinarios en materia de
instalaciones deportivas i su gestión
(RMC instalaciones deporti
Acontecimientos deportivos
extraordinarios en régimen de
colaboración por la via de la Ley
6/2005
Subvención extraordinaria Torrent
CF
Subvención extraordinaria Torrent
CF: Actos de celebración
Centenario Torren CF
Soporte actividades extraordinarias
promovidas por las Áreas
deportivas
Transferencia FDM:asistencias
técnicas nuevos proyectos
Transferencia FDM:RMC
incremento coste energético
Otros gastos diversos (Usos e
indemnizaciones COVID2021-2022
Aportación municipal concesión
demanial Campo de El Alter
Inversión nueva puesta en marcha
de servicios deportivos
Inversión reposición infraestructuras
funcionamiento servicios
Certificación proyecto obras mejora
instalaciones deportivas Ciudad del
Deporte Rec Extrajudicial
Automatismos Parking Ciudad del
Deporte
Plan director de Turismo y acciones
2022 para mantener categoría de
ciudad turística
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C.Ope. Prog. Económ.

Proyecto

R.F.

Importe

020

4320

48032

5

5.000,00 €

010

4390

47900

5

200.000,00 €

010

4390

64100

5

17.920,10 €

020

4411

22300

5

140.000,00 €

010

9200

22602

2022/2/NG 5/1

5

10.000,00 €

010

9200

22602

2022/2/NG 1/1

5

10.000,00 €

010

9200

22602

2022/2/NG 4/1

5

10.000,00 €

010

9200

22602

2022/2/NG 2/1

5

10.000,00 €

010

9200

22602

2022/2/NG 3/1

5

10.000,00 €

Texto Explicativo
Subvención corrents promoció
turística
Ayudas mejora imagen fachadas
naves polígono (IVACE)
Creación herramienta web
información polígono (IVACE)
Línea transporte Toll l'Alberca
Comunicación proyecto NG 5
Fotovoltáicas
Comunicación proyecto NG 1
Agenda Urbana
Comunicación proyecto NG 4 Anillo
fibra óptica
Comunicación proyecto NG 2
Mincotur
Comunicación proyecto NG 3 Bajas
emisiones

3.061.902,75 €

Finançament
C.Ope. Económica
020

87000

Importe
3.061.902,75 €
3.061.902,75 €

Texto
Explicativo
RTGG

SEGON. Modificar l'Annex de subvencions nominatives dels programes de
Benestar Social i Educació, així com donar d'alta l'Annex de subvencions
nominatives de la Fundació Esportiva Municipal, quedant tal i com a continuació es
detalla:
AYUNTAMIENTO
DE TORRENT

Transparencia y
Participación

Bienestar Social

BENEFICIARIO
ASOC. VECINOS EL
VEDAT
IDECO HORTA SUD
CONVENIO
FUNDACION HORTA
SUD
ADISTO TIEMPO LIBRE
ADISTO INTEGRAL
CASA CARIDAD
ASOCIACIÓN
CIRCULO CATÓLICO
ARTIC
AGEI
FUNDACION AMIGO
CRUZ ROJA
AFEM
COLꞏLECTIU
SOTERRANYA
NOVA VIDA
CLUB ATLETISMO
CARITAS
INTERPARROQUIAL

NIF/CIF

APLICACIÓN

IMPORTE ANUAL

G46946893

9242-48032

16.000,00 €

G46225793

9242-48034

4.000,00 €

G46214490

9242-48035

5.000,00 €

G96962857
G96962857
G46090999

2310-48032
2310-48032
2310-48032

50.000,00 €

G46065413

2310-48032

35.000,00 €

G46156279
G97497085
G81454969
Q2866001G
G98086101

2310-48032
2310-48032
2310-48032
2310-48032
2310-48032

85.512,90 €
14.000,00 €
5.000,00 €
61.457,87 €
3.000,00 €

G97402820

2310-48032

8.500,00 €

G97832109
G46603999

2310-48032
2310-48032

16.300,00 €
2.000,00 €

R4600081F

2310-48032

25.000,00 €

161.700,00 €

TOTAL
25.000,00 €

503.970,77 €
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Cultura

Fiestas

SOLIDARITAT
G98683402
TORRENT
COLEGIO JUAN XXIII
Q9655357C
FUNDACION MARIA
G61672382
AUXILIADORA
ENTIDADES
G46137105
MUSICALES (UMT)
ENTIDADES
MUSICALES (CÍRCULO G46065413
CATÓLICO)
ESCUELA CORAL
V97369748
CONVENIO JCHHSS
G96685359
CONVENIO
ASOCIACIÓN
G96611819
CUCURUCÚ TEATRE
FEDERACIÓN MOROS
Y CRISTIANOS
G97546220
TORRENT
LA MUIXERANGA LA
G98777329
TORRENTINA
TIR I
G97489009
ARROSSEGAMENT
LA RABOSA
G98002595

2310-48032

8.500,00 €

2310-48032

10.000,00 €

2310-48032

18.000,00 €

3300-48032

145.000,00 €

3300-48032

138.815,00 €

3300-48034
3300-48003

13.220,00 €
41.100,00 €

3300-48035

10.000,00 €

3383-48032

96.500,00 €

348.135,00 €

113.000,00 €
3380-48032

6.000,00 €

3380-48032

7.500,00 €

3380-48032

3.000,00 €
990.105,77 €

FDM

BENEFICIARIO
Club Pesca Bassmania
Club Sociedad de Cazadores
Semana Esportiva (Fed.
Ajedrez)
C.C. Rompecadenas
Peña Ciclista Torrent
Subvención extraordinaria
Torrent CF
Subvención extraordinaria
Torrent CF: Actos de
celebración Centenario Torren
CF
Nou Bàsquet Torrent
Club Atletisme Torrent

NIF/CIF
APLICACIÓN
G96449111 3410-48115
G96195946 3410-48115

IMPORTE ANUAL
600,00 €
2.200,00 €

G46402434

3410-48115

2.500,00 €

G98777592
G46818894

3410-48115
3410-48115

2.000,00 €
1.200,00 €

G96658935

3410-48115

100.000,00 €

G96658935

3410-48115

40.000,00 €

G46836649
G46603999

3410-48115
3410-48115

20.000,00 €
10.000,00 €

TOTAL
178.500,00 €

178.500,00
€

TERCER. Concorrent raons d'interés públic, aplicar el procediment d'urgència
previst en l'article 33 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu
Comú de les Administracions Públiques amb una reducció a la meitat del termini
d'exposició pública del acord, segon el procediment que disposa l´article 169.1 del
Text Refós de la Llei Reguladora d´Hisendes Locals per a les següents despeses
concretes i determinats que ascendeixen a un total de 385.000 €:
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QUART. 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, y durant el termini de 8 dies, per a les despeses als quals s'aplica el
procediment de urgència, 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 de l'Annex de subvencions nominatives es
considerarà definitivament aprovada si durant el citat 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.
QUINT. 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”.
De conformitat amb el dictamen emès per la Comissió Informativa núm. 1, el
Ple, en votació ordinària i per vint-i-u vots a favor dels grups polítics municipals
Popular, Ciudadanos i Socialista, dos vots en contra del grup polític municipal Vox, i
dos abstencions del grup polític municipal Compromís per Torrent, ACORDA,
aprovar la proposta anterior.
Àudio: 02.01.mp3
Enllaç: http://videople.es/4660
2.02. 7985/2022/GEN - IP VERSIÓ PRELIMINAR I ESTUDI AMBIENTAL I
TERRITORIAL ESTRATÈGIC DEL CATÀLEG DE PROTECCIONS DE TORRENT.
Es dóna compte de la proposta formulada per la Sra. Inmaculada Amat
Martínez, regidora delegada de l'Àrea de Gestió de la Ciutat i Seguretat, que es
transcriu a continuació:
“L'Ajuntament de Torrent va adjudicar en 2009 a l'empresa AUG-Arquitectos
SLP el contracte de redacció del catàleg de bens i espais protegits. L'aprovació de la
Llei 5/2014 de 25 de juliol, d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge, la qual
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modificava la regulació dels catàlegs ampliant el seu abast, va donar lloc a que es
contractara el 16 de gener de 2017 l'adaptació del catàleg a la nova llei.
Per ofici de 3 d'octubre de 2017 l'Ajuntament va remetre l'esborrany del
catàleg i el document inicial estratègic redactats per la contractista al Servei
Territorial d'Urbanisme i informats favorablement pels serveis tècnics municipals i va
demanar la tramitació de l'avaluació ambiental i territorial estratègica pel procediment
simplificat. El Servei territorial d'urbanisme va comprovar l'ajust de la documentació a
la normativa aplicable i va remetre-la a la Subdirecció General d'Avaluació
Ambiental.
La Comissió d'Avaluació Ambiental, després de realitzar les corresponents
consultes, va acordar en sessió de 26 de juliol de 2018, subjectar la tramitació del
catàleg de Torrent al procediment ordinari d'avaluació ambiental i territorial
estratègica i emetre el document d'abast de l'estudi ambiental i territorial estratègic
del catàleg de proteccions de Torrent, indicant les consideracions a tindre en compte
en l'elaboració de l'Estudi Ambiental i Territorial Estratègic i la versió preliminar del
Catàleg.
Com a conseqüència del document d'abast emes per la Comissió d'Avaluació
Ambiental, l'Ajuntament va adjudicar a AUG-Arquitectos SLP, per acord de 8 de juliol
de 2019 el contracte complementari per a la redacció de l'estudi ambiental i territorial
del catàleg. A més tingué que redactar-se per l'equip redactor del Pla General de
Torrent l'Estudi de Paisatge de Torrent, el qual es va presentar per l'empresa
municipal Nous Espais el 29 de setembre de 2020.
Per a la redacció de l'esmentat Estudi de Paisatge de Torrent i a efectes de
determinar el valor les fragilitats paisatgístiques i visuals de cada unitat i recurs
paisatgístic, s'havia aprovat el Pla de Participació Pública corresponent per Decret
núm. 1905 de 13 de maig de 2019, el qual es va desenvolupar conforme s'assenyala
a l'informe final elaborat per l'empresa redactora IDOM, Consulting, Engineering,
Architecture SAU en març de 2000.
L'Estudi de Paisatge va ser informat per l'arquitecte cap de la secció tècnica
de planejament i gestió urbanística el 6 de novembre de 2020 favorablement.
Pel cap de la secció tècnica d'espais naturals i serveis ambientals s'informa
l'Estudi de Paisatge el 7 de desembre de 2020 assenyalant una sèrie d'observacions
al projecte, i que bàsicament consisteixen en : incloure diversos plans en l'apartat
relacions amb altres plans i programes; en la caracterització del paisatge incloure 5
estacions meteorològiques i 20 sensors de qualitat de l'aire, tindre en compte
espècies en la descripció de la vegetació dels barrancs, corregir discrepàncies entre
la descripció dels recursos paisatgístics i la seua representació gràfica; incloure
elements arqueològics i paleontològics, corregir una errada referent a les sendes,
incloure com unitats diferenciades de paisatge els barrancs de Torrent i les Llomes
de Birlet i Muntanyana, incorporar els elements, unitats i recursos esmenats per a les
valoracions; i incorporar la xarxa de senders dins de les formes de connexió de la
infraestructura verda, la micro reserva de flora com a espai natural d'interès
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ambiental, i com a arres de sol forestal protegits les llomes ja mencionades, i la zona
forestal de la Perenxisa no inclosa al paratge natural.
A la vista de l'Estudi del Paisatge redactat, AUG-Arquitectos SLP presentà el
5 de febrer de 2021 la versió inicial del catàleg de proteccions de Torrent i l'Estudi
Ambiental i territorial Estratègic. Després de la revisió pels serveis municipals i l'
emissió d'informes tècnics al respecte i la presentació d'esmenes, es presenta la
documentació el 23 de març de 2022 per r.e. 202200881
Respecte a aquesta documentació s'han emès els següents informes tècnics:
 L'arquitecte cap de la secció tècnica de planejament i gestió urbanística
informa favorablement el 23 de març de 2022 l'estudi ambiental i territorial
estratègic i la versió preliminar del catàleg. A l'informe s'analitza tècnicament
els documents i s'assenyala que s'esmenen les puntualitzacions fetes amb
anterioritat.
 El cap de la secció tècnica d'espais naturals i serveis ambientals informa el 6
d'abril de 2022 respecte a les seccions de patrimoni natural i serveis
ambientals indicant una sèrie de correccions que, al seu parer, convindria
realitzar al document presentat i que bàsicament consisteixen a:
a)

A la secció de paisatge incloure una unitat de paisatge més anomenada
"Llomes Forestals" que inclouria les llomes de Morredondo, Muntanyana i
Birlet, la qual cosa s'hauria de reflectir a la memòria, el capítol 7 d eles
normes, les fitxes i el plànol.

b)

A la secció del patrimoni natural: contemplar a les normes la referencia al
Pla tècnic de gestió forestal de la Serra Perenxisa i al PACES, fer
referència al punt 1.5.3 de les normes a l' afecció del PORN de l'Albufera, i
al punt 1.5.5 incorporar els cursos fluvials dels barrancs de Picassent, del
Matemàtic i de Soterranya – els quals han de incorporar-se a la fitxa N16–
; s'han de catalogar els senders homologats i d'interès local, així com
l'espai d'interès local Presa del Barranc del Gallec, i considerant
admissible la classificació proposada respecte a la Serra Perenxisa,
proposa es faça referencia a l'interès municipal en ampliar l'ecosistema. A
més, els espais naturals d'interès local haurien de tindre la protecció
integral descrita a l'article 9 de les normes. Tot això s'hauria de reflectir a
les normes, fitxes i plànols.
Respecte al article 18.5 relatiu al PNM Serra Perenxisa, considera que
s'han d'excloure expressament les activitats amb vehicles a motor
(excepte vigilància, prevenció i obres autoritzades) i autoritzar les activitats
de gestió de residus que contribuïsquen a la restauració de la pedrera
sempre que es realitzen amb residu inert, es complisca la normativa
sectorial i s'executen dins d'un projecte de restauració aprovat pels
organismes competents.
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Donada la necessitat de redactar l'estudi del Paisatge, de contractar la
redacció de documentació complementaria no prevista inicialment, la dificultat
tècnica i grau de detall del document de catàleg i la suspensió dels terminis
administratius durant una etapa del l'estat d'alarma provocat per la pandèmia, es va
solꞏlicitar mitjançant ofici de 27 d'abril de 2021 la pròrroga del termini previst en el
document d'abast per a presentar la documentació assenyalada en aquell. El 28 de
maig de 2021, el Director General del Medi Natural i Avaluació Ambiental va concedir
la pròrroga de la vigència del DAAATE fins al 20 d'octubre de 2022.
Per part de la cap del Servei Jurídic Administratiu de l'Àrea de Territori i Ciutat
i el Secretari General de l'Ajuntament s'emet informe el 5 de maig de 2022 al qual es
contenen els següents fonaments jurídics:
I.- Marc Normatiu
L'article 42 del Text Refós de la Llei d'Ordenació del Territori, Urbanisme i
Paisatge de la Comunitat Valenciana aprovat per Decret legislatiu 1/2021 de 18 de
juny estableix que el catàleg de protecció és un instrument d'ordenació d'àmbit
municipal el qual determina aquells elements territorials, espais o béns immobles
que, quant als seus especials valors culturals, naturals, paisatgístics o altres,
requereixen d'un règim de conservació específic i, si és el cas, l'adopció de mesures
cautelars de protecció o de foment i posada en valor.
La Llei 4/1998 de Patrimoni Cultural Valencià també disposa al seu article 47 i
a la Disposició Transitòria Tercera que els Ajuntaments han de tindre un catàleg de
bens i espais protegits i que contemplen l'estudi i avaluació de tots els camps
d'interès patrimonial de naturalesa immoble. S'hauran de destacar els valors
concrets, els graus de protecció i els tipus d'intervenció possibles segons els criteris
de la llei.
II.- Contingut formal del Catàleg de proteccions.
A la redacció del catàleg ha participat un arquitecte, llicenciats en Dret, en
Biologia, en Ciències ambientals, en Història, arqueòlegs, enginyers agrònoms, en
geodèsia i cartografia, en disseny industrial i un delineant, formant un equip
multidisciplinari com exigeix l'article 47.2 de la Llei de Patrimoni Cultural Valencià.
La versió preliminar del catàleg de proteccions, que s'acompanya d'estudi
ambiental i territorial estratègic, està composada documentalment per :
 Secció de Patrimoni Cultural, que compren memòria informativa, memòria
justificativa, normes urbanístiques generals, fitxes d'elements i conjunts
catalogats i plànols.
 Secció de Paisatge, que compren memòria informativa, justificativa,
normes d'integració paisatgística, fitxes individualitzades de paisatge i
plànols.
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 Secció de Patrimoni Natural, que conté normes, fitxes individualitzades de
patrimoni natural i plànol general de situació.
 Secció de Memòria democràtica, que inclou memòria i normativa, fitxes i
plànols.
 Annex de Servituds aeronàutiques.
 La justificació de la perspectiva de gènere en l'elaboració del catàleg i la
justificació de la no afecció del catàleg sobre la infància, l'adolescència i la
família, l'estudi de viabilitat econòmica i la memòria de sostenibilitat
econòmica s'inclouen documentalment en la secció de patrimoni cultural.
III.- Anàlisi del contingut de la versió preliminar del catàleg.
L'article 43.4 del TRLOTUP estableix que el catàleg de proteccions ha de
diferenciar al menys tres seccions: patrimoni cultural, patrimoni natural i paisatge; i
que es podran afegir altres seccions per la seua presencia significativa en el
municipi.
La Llei de Patrimoni Cultural valencià estableix a la Disposició Addicional
Cinquena que tindran la categoria de Bens de Retllevancia Local i s’hauran
d'incloure als catàlegs "el patrimoni històric i arqueològic civil i militar de la Guerra
Civil en la Comunitat Valenciana, a més dels espais singulars retllevants i històrics
de la capitalitat valenciana, com tots els edificis que s'utilitzaren com a seu del
govern de la República, a més dels espais retllevants que utilitzaren els personatges
importants de la nostra història durant el període de guerra de 1936 a 1939..."
Així en compliments de la legislació, el catàleg diferencia quatre seccions a
les quals integra el patrimoni a protegir d'acord amb la següent classificació:
1. SECCIÓN CULTURAL
a. Patrimonio paleontológico
b. Patrimonio arqueológico
c. Patrimonio etnológico
d. Patrimonio arquitectónico
2. SECCIÓN NATURAL
a. Elementos Naturales Protegidos
b. Bienes que aseguran la Biodiversidad
c. Otros bienes de interés natural
d. Bienes que aseguran la conectividad ecológica y funcional del resto de categorías.
3. SECCIÓN DE PAISAJE
a. Unidades de Paisaje de Relevancia Regional
b. Unidades de Paisaje con Valor Paisajístico Alto o Muy Alto
c. Recursos Paisajísticos con Valor Paisajístico Alto o Muy Alto
d. Bienes que aseguran la conectividad funcional y visual del resto de categorías.
4. SECCIÓN MEMORIA DEMOCRÁTICA
a. Instalaciones militares
b. Bienes inmuebles confiscados, según uso y denominación del periodo 1936-1939
c. Prisiones y centros de reclusión
d. Refugios subterráneos públicos
e. Colonias infantiles
f. Elementos expoliados o destruidos

Pàgina 12 de 18

Ple Extr. i Urgent 21-06-2022

De conformitat amb l'article 43 del TRLOTUP a cada una de les seccions
s'estableixen els diferents graus de protecció dels bens i s'expliquen els seus criteris
i les possibilitats d'intervenció:
 Respecte al patrimoni cultural, els bens es classifiquen d'acord amb la Llei
de Patrimoni Cultural Valencià en Bens d'Interès Cultural (monuments i
zones arqueològiques), Bens de Rellevància Local i altres béns catalogats.
Dins dels Bens de Rellevància Local es troben els monuments d'interès
local, els nuclis històrics tradicionals, els espais etnològics d'interès local i
els espais de protecció arqueològica).
 Quant a la secció de paisatge, es distingeixen les unitats de paisatge de
caràcter supramunicipal de les de nivell municipal, i aquestes últimes es
classifiquen segons els següents tipus: agrícola, forestal, horta, espais
degradats, nuclis urbans i urbanitzacions, poblacionals, terciaris i
industrials. Els recursos paisatgístics es classifiquen segons el seu interès
ambiental, cultural o visual.
 A la secció natural, es distingeixen paratges naturals municipals, habitats,
microreserves de flora, reserves de fauna, montes d'utilitat pública, vies
pecuàries, barrancs, formacions vegetals i espais naturals amb interès
local.
A més, les fitxes individualitzades de cada element s'ajusten, segons
s'assenyala a l'informe de l'arquitecte cap de la secció de planejament i gestió
urbanística als models de fitxa d'elements catalogats previstos a l'Annex VI TRLOUP
i l'Annex I del Decret 62/2011 pel qual es regula el procediment de declaració i règim
de protecció dels bens de rellevància local.
L'arquitecte cap de la secció de planejament i gestió urbanística assenyala al
seu informe de 23 de març de 2022 que la documentació presentada s'ajusta al
TRLOTUP i al document de referencia emès per la comissió d'avaluació ambiental.
Respecte a les observacions realitzades pel cap de la secció tècnica d'espais
ambientals i recursos naturals, entenem que donat el termini de caducitat del
document d'abast de l'estudi ambiental i territorial estratègic es pot iniciar la
informació pública de la versió preliminar del catàleg sense perjudici de que es
pugan introduir en la redacció de la proposta del pla amb posterioritat les
modificacions que es consideren per l'Ajuntament, de conformitat amb l'article
56.1TRLOTUP.
Per últim, hi ha que assenyalar que el document afecta a l'ordenació
estructural donat que tant els bens d'interès cultural com els de de rellevància local
son determinacions d'aquesta classe.
IV.- Anàlisi del contingut de l'EATE
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L' Estudi Ambiental i Territorial Estratègic, en compliment d'allò que estableix
l'annex VII del TRLOTUP, conté :
 Esbós del contingut, objectius principals del pla i relacions amb altres
plans i programes connexes
 Anàlisi de la situació actual del medi ambient i del model territorial, així
com la probable evolució en el cas de no aplicació del pla.
 Característiques ambientals i territorials de les zones que es puguen veure
afectades.
 Problemes ambientals o territorials existents rellevants per al pla.
 Objectius de protecció ambiental.
 Possibles efectes significatius en el medi ambient.
 Incidència del catàleg en el model territorial i sobre les determinacions
específiques en l'ETCV.
 Mesures previstes per a preveure, reduir i compensar impactes.
 Anàlisi d'alternatives i justificació de l'elecció adoptada.
 Mesures previstes per al seguiment.
 Resum de caràcter no tècnic.
 Plànols
El contingut compta amb l'informe favorable de l'arquitecte municipal, cap de
la secció tècnica de planejament i gestió urbanística de 23 de març de 2022, el qual
fa referencia al que ja s'havia emès el 30 de juny de 2021.
V.- Anàlisi del contingut de l'Estudi de Paisatge (preliminar)
L'annex I del TRLOTUP determina el contingut que ha de tindre l'Estudi del
Paisatge.
D'acord amb aquest, l'Estudi presentat conté breu descripció del pla, objectius
principals i relacions amb altres plans, caracterització del paisatge (descripció,
unitats del paisatge, recursos paisatgístics, valoració del paisatge), anàlisi visual,
objectius de qualitat, probables efectes sobre el paisatge i mesures i accions per al
compliment d'objectius, i els corresponents plànols. L'avaluació d'alternatives no pot
analitzar les alternatives de creixement pròpies del pla general al ser un document
previ al pla general estructural.
Acompanya també l'informe final del pla de participació pública desenvolupat.
Com s'ha assenyalat als antecedents, l'arquitecte municipal ja va informar el 6
de novembre de 2021 que l'Estudi de Paisatge disposa del contingut previst a
l'Annex I de la Llei 5/2014 de 25 de juliol, d'Ordenació del Territori, Urbanisme i
Paisatge de la Comunitat Valenciana; és adequat i s'ajusta al document d'abast de l'
EATE del catàleg de proteccions.
Respecte a les observacions realitzades pel cap de la secció tècnica d'espais
ambientals i recursos naturals, em remet al que s'ha dit respecte a la versió
preliminar del catàleg.
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VI.- Procediment.
Com s'ha assenyalat la Generalitat Valenciana ha decidit sotmetre el Catàleg
de Proteccions de Torrent a avaluació ambiental i territorial estratègica ORDINÀRIA,
per la qual cosa, la tramitació de l'instrument d'ordenació és la regulada al capítol II
del Títol III del TRLOTUP.
Segons els articles 50 i 55 de l'esmentat Text Refós, després de la emissió del
document d'abast, i formulat la versió inicial del pla, que inclou estudi ambiental i
territorial estratègic, procedeix el sotmetiment d'estos documents al procés de
participació pública, informació pública i consultes per un mínim de 45 dies hàbils.
Després d'aquest període de participació pública i consultes s'haurà d'elaborar
el document de participació pública que sintetitzarà els resultats i justificarà com es
prenen en la consideració en la proposta de pla i es redactarà la proposta del
catàleg, que juntament amb l'expedient d'avaluació ambiental i territorial estratègic el
remetrà a l'òrgan ambiental.
Així, s'ha d'efectuar consultes amb les administracions públiques afectades i
amb les persones, associacions, plataformes i colꞏlectius que s'hagen pronunciat o
aportat suggeriments en les fases prèvies de redacció del pla o d'informació del
document d'abast, mitjançant les accions definides en el Pla de Participació Pública.
Com a mínim s'ha de consultar a administracions públiques afectades i persones
interessades, publicar anuncis en el DOGV i en premsa escrita de gran difusió i
posar la documentació a disposició del públic. També es preceptiu realitzar consultes
a les empreses subministradores d'aigua, energia elèctrica, gas telefonia i
telecomunicacions.
Respecte a les administracions públiques a les que cal fer consulta, segons
disposa el document d'abast son, almenys:
+ SDG del Medi Natural: Unitat de Vies Pecuàries.
+ SDG del Medi Natural: Servei d'Ordenació i Gestió Forestal.
+ SDG del Medi Natural: Servei de Vida Silvestre.
+ Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport: Unitat d'Inspecció de
Patrimoni Històric Artístic.
+ Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i vertebració del Territori: Servei
d'Infraestructura Verda i Paisatge.
+ Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i vertebració del Territori:
PATRICOVA
+ D.T. d'Habitatge, Obres Públiques i vertebració del Territori: Servei
Territorial d'Urbanisme de València.
+ Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i desenvolupament
Rural: Subdirecc. General de Planificació e Infraestructures Hidràuliques.
+ Ajuntament de Chiva.
A l'efecte s'acompanya Pla de Participació Pública que preveu les
administracions i companyies a les que s'ha de realitzar consulta, - s'afegeixen
respecte als assenyalats per la Comissió d'Avaluació Ambiental, la Confederació
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Hidrogràfica del Xúquer, la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i
Qualitat y Democràtica i tots els municipis amb els quals Torrent limita-, les
associacions i entitats que es consideren interessades -entre els quals estan les
associacions de veïns i entitats amb interessos ambientals- així com altres mesures
addicionals de informació i participació pública.
Per altra banda, donat que el document és una disposició de caràcter general
que afecta a una pluralitat indeterminada de subjectes, no s'han d'efectuar
notificacions personals als possibles interessats.
La documentació haurà d'estar disponible per al públic per mitjans electrònics,
de conformitat amb l'article 50 del TRLOTUP, i tal i com es preveu al pla de
participació pública que s'acompanya a aquest informe.
En tot cas, s'ha de fer constar que d'acord amb el que disposa l'article 47.3 de
la Llei 4/98 d'11 de juny de Patrimoni Cultural Valencià, el catàleg ha de ser informat
per la Conselleria competent en Cultura. L'informe és preceptiu i vinculant i versarà
sobre el document que se sotmeta a l'aprovació provisional de l'Ajuntament.
VII.- Òrgan competent.
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.
El catàleg de proteccions ja que és un instrument que pot formar part del Pla
General Estructural o tramitar-se separadament, ha de considerar-se a estos
efectes, com una modificació del planejament general.
D'acord amb el que disposa l'apartat 2 de l'article 123 de l'esmentada Llei de
Bases i per les raons indicades, per a l'adopció de l'acord es requereix majoria
absoluta del nombre legal dels membres del Ple,
VIII.- Recursos.
Contra l'acord de sotmetiment a informació pública i consultes 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.
Posteriorment a la emissió d'estos informes, amb data 23 de maig de 2022
AUG-Arquitectos SLP presenta, per r.e. núm. 2022015499 nova documentació per a
substituir a l'anterior relativa a la Secc. 1ª Capítol 1 del Títol III relativa a la normativa
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de protecció del NHT-PRL de la Secció de Patrimoni Cultural. Al respecte,
l'arquitecte municipal cap de la Secció de planejament i gestió urbanística emet
informe de 26 de maig de 2022 al qual s'assenyala que es tracta de la introducció
d'ajustos tècnics relatius a les condicions d'urbanització i reurbanització per tal
d'adaptar la normativa als criteris que consten als últims informes emesos per la
Direcció Territorial de Cultura de la Generalitat Valenciana, i la cap del Servei jurídic
administratiu de l'Àrea de Territori i Ciutat i el Secretari General del Ple informen l'1
de juny de 2022 favorablement la substitució dels documents que han de sotmetre's
a informació pública i consultes en els termes indicats a l'anterior informe jurídic.
Per tot el que s'ha exposat, fent ús de la delegació efectuada per l'Alcaldia
mitjançant Decret 1661/2020 de 14 d'abril, es PROPOSA AL PLE que per majoria
absoluta adopte el següent ACORD:
Primer.- Sotmetre la versió preliminar del catàleg de proteccions, l'Estudi
ambiental i territorial estratègic i l'Estudi de Paisatge (Preliminar) a informació pública
per 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;
i desenvolupar el Pla de Participació Pública que s'acompanya, tenint en compte les
següents correccions tècniques:
 A la secció de Patrimoni natural, al tomo 3.2 Normativa, l'article 18 relatiu a
la protecció dels espais naturals protegits amb declaració específica, a
l'apartat 5, el punt quart quedaria així: "No se admiten expresamente el
establecimiento de plantas para el tratamiento, valoración, depósito y
eliminación de residuos, salvo aquéllas que por contribuir a la restauración
de la cantera actual puedan autorizarse, siempre que se realicen con
residuo inerte y se cumpla la normativa sectorial de vertidos y de impacto
ambiental, y se ejecuten dentro de un proyecto de restauración
previamente aprobado".
 A la secció de Patrimoni natural, al tomo 3.2 Normativa, l'article 18 relatiu a
la protecció dels espais naturals protegits amb declaració específica,
s'afegeix una apartat 10 con el contingut següent: "En el ámbito del
espacio natural protegida se excluyen las actividades con vehículos a
motor, con excepción de los vehículos de vigilancia y prevención de
incendios y los necesarios para las ejecución de obras autorizadas".
 Respecte a la resta de consideracions indicades als informes emesos per
la Secció Técnica d'Espais Naturals i Serveis Ambientals, s'hauran de
sotmetre a l'estudi dels equips redactors del catàleg i l'estudi del paisatge
durant el termini d'informació pública i consultes, a l'efecte de la posterior
elaboració dels documents a sotmetre a aprovació municipal.
Segon.- Sotmetre els esmentats documents a consultes, durant un termini de
quaranta-cinc dies, a les administracions afectades, a les entitats i persones
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interessades i demanar informes a les empreses subministradores, de conformitat
amb el que disposa el Pla de Participació Pública que s'acompanya”.
De conformitat amb el dictamen emès per la Comissió Informativa núm. 2, 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 deu
abstencions dels grups polítics municipals Compromís per Torrent i Popular,
ACORDA, aprovar la proposta anterior.
Àudio: 02.02.mp3
Enllaç: http://videople.es/4661
I com que no hi ha més assumptes a tractar-hi, a les 17.45, la Presidència
alça la sessió de la qual s'estén esta acta, autoritzada amb les firmes del president i
de la secretària general del ple, la qual cosa certifique.
Vist i plau
L'ALCALDE,

EL SECRETARI GENERAL
DEL PLE,
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