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SECRETARIA GENERAL DEL PLE 
FS/cg 

SENYORS I SENYORES ASSISTENTS: 

ALCALDE PRESIDENT : 
JESÚS ROS PILES (P) 

TINENTS I TINENTES / REGIDORS I 
REGIDORES: 

Tinents d'Alcaldia i Regidors 

Inmaculada Amat Martínez (P) 

Andrés Campos Casado (P) 

Raúl Claramonte Val (P) 

Marina Olivares Hernández (P) 

José Pascual Martínez Climent (P) 

Patricia Sáez Orea (P) 

José Antonio Castillejo Durán (P) 

Asunción Ferrer San Pablo (P) 

Francisco José Arnau Roig (P) 

Esmeralda Torres Guillén (T) 

José Daniel Iserte Carbó (P) 

Antonio Nebot Soriano (P) 

María Desamparados Folgado Tonda (P) 

José Francisco Gozalvo LLácer (P) 

Dolores Roch Cazorla (P) 

Ignacio Carratalá Belloch (P) 

Salvador Císcar Juan (P) 

Arturo García Gil (T) 

Ana María Penella Busach (P) 

Adelina González Borrull (P) 

Pau Alabajos Ferrer (P) 

Mª Carmen Silla Mora (P) 

Salvador Benlloch Pascual (P) 

Antonio José Martínez Moreno (P) 

INTERVENTORA MUNICIPAL: 
Mª CARMEN APARISI APARISI (T) 

SECRETARI GENERAL DEL PLE: 
FERNANDO SALOM HERRERO (P) 

Sessió Ordinària del Ple, del dia 
05/05/2022. 

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, i abans de començar el 
desenvolupament de l'ordre del dia tal 
com està establit, davant els 
esdeveniments ocorreguts fa 48 hores, a 
la Casa de la Dona, es passar a llegir pel 
Sr. Secretari la següent declaració 
institucional:,  

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL. 
DE LA CORPORACIÓ MUNICIPAL 
DAVANT ELS FETS 
OCORREGUTS EL PASSAT 3 DE 
MAIG A LA CASA DE LA DONA. 

Es passa a tractar els assumptes 
que figuren en l’ordre del dia següent:  
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1. APROVACIÓ ACTES SESSIONS ANTERIORS. 
 
 * Ordinària 07/Abril/2022 
 * Extraordinari/07/Abril/2022 
 
2. 7436/2022/GEN - DONAR COMPTE AL PLE DE L’INFORME DE FISCALITZACIÓ 

DE LA SINDICATURA DE COMPTES DE LA COMUNITAT VALENCIANA SOBRE 
L’ENTORN DE CONTROL DE L’AJUNTAMENT DE TORRENT EXERCICIS 2019 A 
2021. 

 
3. 7440/2022/GEN - DONAR COMPTE AL PLE DE L’INFORME DE SEGUIMENT DE 

LA SINDICATURA DE COMPTES DE LA COMUNITAT VALENCIANA DE LES 
RECOMANACIONS REALITZADES EN L’INFORME D’AUDITORIA DELS 
CONTROLS BÀSICS DE CIBERSEGURETAT DE L’AJUNTAMENT DE TORRENT 
DE L’ANY 2019  

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

MODERNITZACIÓ I OCUPACIÓ. 
 
4.01. 4826/2022/GEN - MOCIÓ GRUP POLÍTIC MUNICIPAL COMPROMÍS PER 

TORRENT, PEL RECONEIXEMENT DEL SÀHARA OCCIDENTAL A 
DECIDIR EL EU FUTUR LLIURE I DEMOCRÀTICAMENT EN EL MAR DE 
NACIONS UNIDES I EN SOLIDARITAT AMB EL POBLE SAHRAUÍ, FRONT 
ELS PROBLEMES HUMANITARIS QUE PATEIX DERIVATS DELS 
INCOMPLIMENTS REITERATS PER PART DEL REGNE DEL MARROC 
DELS ACORDS INTERNACIONALS. . 

 
4.02. 18514/2021/GEN - RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS NÚM. 

1/2022 O.A.M. FUNDACIÓ ESPORTIVA MUNICIPAL. 
 
5. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 2, D'URBANISME, MEDI AMBIENT, 

SEGURETAT CIUTADANA I MOBILITAT. 
 
5.01. 6336/2022/GEN - MOCIÓ GRUP POLÍTIC MUNICIPAL COMPROMÍS PER 

TORRENT PER A INSTAR EL GOVERN DE L’ESTAT A REGULAR 
DETERMINADES CIRCUMSTÀNCIES QUE AFAVORISQUEN EL 
DESPLEGAMENT DE LES COMUNITATS ENERGÈTIQUES LOCALS. 

 
5.02. 6922/2022/GEN - MOCIÓ CONJUNTA DELS GRUPS POLÍTICS 

MUNICIPALS POPULAR I VOX PER AL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA 
POTABLE ALS VEÏNS DE CALICANTO.  

 
6. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 3, ADMINISTRACIÓ, BENESTAR SOCIAL, 

EDUCACIÓ I JOVENTUT. 
 

6.01. 6924/2022/GEN -  MOCIÓ GRUP POLÍTIC MUNICIPAL VOX PER A 
L’APLICACIÓ DE SOLUCIONS DEFINITIVES QUE ELIMINEN L’AMIANT 
DELS EDIFICIS PÚBLICS I PRIVATS. 

 
7. TRÀMIT EXTRAORDINARI. 



Ple Ordinari 05-05-2022 

Pàgina 3 de 22 

 
7.01. ASSUMPTES SENSE  DICTAMINAR. 

 
7.01.01. 3576/2022/GEN - DONAR COMPTE AL PLE DELS INFORMES AMB 

OBJECCIÓ O DISCONFORMITAT EMESOS PER LA INTERVENCIÓ 
MUNICIPAL EN EL PRIMER TRIMESTRE 2022. 

 
7.01.02. 5080/2022/GEN - APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ 

PRESSUPOSTÀRIA MC 001/22/CE-SC DIVERSES ACTUACIONS 
FINANÇADES AMB PRÉSTEC. 

 
7.01.03. 6412/2022/GEN - PROPOSTA DE CONCESSIÓ DE BONIFICACIÓ EN LA 

QUOTA DE L’IMPOST DE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES 
FORMULADA PER LA FUNDACIÓ ESPORTIVA MUNICIPAL AL SER UN 
ENS DEPENDENT DE L’AJUNTAMENT. 

 
8. CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN. 

 
8.01. DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA DES DEL 2 FINS AL 29 

D’ABRIL DE 2022 DEL NÚM. 1358 AL NÚM. 1813 INCLUSIVAMENT. 
 
8.02. PRECS I PREGUNTES. 
 

8.02.01. PRECS I PREGUNTES DEL GRUP POLÍTIC MUNICIPAL VOX 
 
 
 
DECLARACIÓ INSTITUCIONAL. DE LA CORPORACIÓ MUNICIPAL DAVANT ELS 
FETS OCORREGUTS EL PASSAT 3 DE MAIG A LA CASA DE LA DONA. 
 
 Es dóna compte de la declaració institucional de l'epígraf, el text literal de la qual 
és el següent: 
 
 “Davant els fets ocorreguts el passat 3 de maig en la Casa de la Dona, 
l’Ajuntament de Torrent, que qualifica aquests d’extrema gravetat, volt mitjançant la 
present declaració expressar la seua condemna, així com la plena col·laboració amb 
l’Administració de Justícia i les Forces i Cossos de Seguretat, a la vegada que 
transmetre el seu suport a la família víctima de la presumpta agressió. 
 
 Així mateix, comunicar que l’Ajuntament de Torrent ha iniciat una investigació 
interna de caràcter reservat per a la determinació dels extrems pertinents, a la vegada 
que realitza un seguiment exhaustiu de la informació relativa al cas. D’aquesta manera i 
des del respecte fonamental a l’actuació de la Justícia i la presumpció d’innocència, 
aquesta Corporació es fica a disposició de la família. 
 
 La Corporació Municipal, en la seua tasca de vetlar pels interessos de la 
població i garantir que els fets ocorreguts no interferisquen amb el funcionament dels 
serveis essencials que es presten a les seues instal·lacions ha determinat l’activació 
d’un protocol intern per tant d’assolir aquests objectius. 
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 Aquesta Corporació vol emfatitzar el seu compromís amb els drets dels menors i 
les dones, una defensa a ultrança del dret a la integritat física i moral de les víctimes 
d’agressions i abusos, afirmant que la nostra Casa de la Dona, que presta serveis 
fonamentals per a garantir una societat igualitària i lliure, ha de ser un espai plenament 
segur. D’aquesta manera, es reitera el rebuig de la Corporació, en representació de la 
ciutat de Torrent, davant qualsevol agressió contra menors, dones i qualsevol col·lectiu 
que vega amenaçats els seus drets més fonamentals.” 
 
Àudio:  00.mp3 
 
Vídeo:  http://videople.es/4544 
 
 
1. APROVACIÓ ACTES SESSIONS ANTERIORS. 
 
 S'aproven, per unanimitat, les actes de les sessions ordinària i extraordinària 
celebrades el dia 7 d’abril de 2022. 
 
 
2. 7436/2022/GEN - DONAR COMPTE AL PLE DE L’INFORME DE FISCALITZACIÓ 
DE LA SINDICATURA DE COMPTES DE LA COMUNITAT VALENCIANA SOBRE 
L’ENTORN DE CONTROL DE L’AJUNTAMENT DE TORRENT EXERCICIS 2019 A 
2021. 
 
 Es dóna compte i el Ple queda assabentat de l’informe de fiscalització de la 
Sindicatura de Comptes següent: 
 
 “Informe realitzat per la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana de 
Fiscalització sobre l’entorn de control de l’Ajuntament de Torrent, exercicis 2019-2021, 
en virtut de les disposicions de l’article 8.3 de la Llei de la Generalitat Valenciana 
6/1985, d’11 de maig, de la Sindicatura de Comptes, i segons el que es preveu en els 
programes anuals d’actuació de 2021 i 2022 (PAA2021-2022) consistent en revisió de 
l’entorn de control”.  
 
 
Àudio:  02.mp3 
 
Vídeo:  http://videople.es/4545 
 
 
3 7440/2022/GEN - DONAR COMPTE AL PLE DE L’INFORME DE SEGUIMENT DE 
LA SINDICATURA DE COMPTES DE LA COMUNITAT VALENCIANA DE LES 
RECOMANACIONS REALITZADES EN L’INFORME D’AUDITORIA DELS 
CONTROLS BÀSICS DE CIBERSEGURETAT DE L’AJUNTAMENT DE TORRENT 
DE L’ANY 2019  
 
 Es dóna compte i el Ple queda assabentat de l’informe de seguiment de la 
Sindicatura de Comptes següent: 
 
 “Informe de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana de 
seguiment de les recomanacions realitzades en l’informe d’auditoria dels controls 

http://videople.es/4544
http://videople.es/4545
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bàsics de ciberseguretat de l’Ajuntament de Torrent de l’any 2019, en virtut de les 
disposicions de l’article 6 de la Llei de la Generalitat Valenciana 6/1985, d’11 de maig, 
de la Sindicatura de Comptes, que inclou entre les seues funcions, a més de les 
referides al control extern de la gestió economicofinancera del sector públic valencià i 
dels seus comptes, aquelles que d’acord amb l’ordenament jurídic siguen convenients 
per assegurar adequadament el compliment del principis financers, de legalitat, 
d’eficàcia, d’economia i de transparència, exigibles al sector públic, així com la 
sostenibilitat ambiental i la igualtat de gènere, D’altra banda, l’article 11 de la mateixa 
llei, en el qual s'estableix, que en el desenvolupament de la seua funció fiscalitzadora, 
la Sindicatura de Comptes esta facultada per a verificar la seguretat i fiabilitat dels 
sistemes informàtics que suporten la informació economicofinancera, comptable i de 
gestió”. 
 
 
Àudio:  03.mp3 
 
Vídeo:  http://videople.es/4546 
 
 
4. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 1, D'ECONOMIA, HISENDA, PERSONAL, 
MODERNITZACIÓ I OCUPACIÓ. 
 
4.01. 4826/2022/GEN - MOCIÓ GRUP POLÍTIC MUNICIPAL COMPROMÍS PER 
TORRENT, PEL RECONEIXEMENT DEL SÀHARA OCCIDENTAL A DECIDIR EL EU 
FUTUR LLIURE I DEMOCRÀTICAMENT EN EL MAR DE NACIONS UNIDES I EN 
SOLIDARITAT AMB EL POBLE SAHRAUÍ, FRONT ELS PROBLEMES 
HUMANITARIS QUE PATEIX DERIVATS DELS INCOMPLIMENTS REITERATS PER 
PART DEL REGNE DEL MARROC DELS ACORDS INTERNACIONALS. . 
 
 Pels grups polítics municipals Socialista, Popular i Vox, es presenta esmena de 
substitució de les propostes d’acord de la moció del grup polític municipal Compromís 
per Torrent.  
 
 Sotmesa a votació l’esmena de substitució, es aprovada per vint-i-un vots a favor 
dels grups polítics municipals Vox, Popular i Socialista, dos vots en contra del grup 
polític municipal Compromís per Torrent, i dos abstencions del grup polític municipal 
Ciudadanos, sent la redacció final de la moció la següent: 
 
 “El darrer 18 de març, el gabinet de la casa reial marroquina va fer pública una 
carta mitjançant la qual el president espanyol, Pedro Sánchez, donava suport a la 
proposta d’autonomia del Marroc sobre el Sàhara Occidental.  
 
 La posició expressada pel Govern espanyol està absolutament en contradicció 
amb la legalitat internacional. Ni Nacions Unides, ni la Unió Africana, ni la Unió 
Europea, la Cort Internacional de Justícia o la Cort Europea de Justícia no reconeixen 
cap sobirania del Marroc sobre el Sàhara Occidental. 
 
 A més, com a colonitzador i amb capacitat d’administració d’acord amb les 
resolucions del dret internacional, l’Estat Espanyol té una responsabilitat jurídica, ètica i 
política en la descolonització efectiva del Sàhara Occidental. Una responsabilitat que 

http://videople.es/4546
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persisteix mentre el poble sahrauí no haja pogut exercir el seu dret inalienable a 
l'autodeterminació. 
 
 És evident que la posició emesa pel president espanyol Pedro Sánchez es 
constitueix en un eix perillós respecte de les obligacions de l’Estat Espanyol en l’àmbit 
internacional; un fet produït dins d’un context marcat per la gravetat que travessa el 
conflicte del Sàhara Occidental després de la represa de la guerra al novembre del 
2020 com a conseqüència dels reiterats incompliments de l’estat marroquí encapçalat 
per Mohamed VI. 
 
 Aquesta posició afecta de manera molt negativa qualsevol possible esforç per 
reactivar i revitalitzar el procés de pau recollit a les resolucions de Nacions Unides, 
alhora que ignora els nombrosos i forts llaços de solidaritat entre el poble valencià i el 
poble sahrauí.  
 
 Cal tindre en compte a més, la manera com s’ha fet públic el viratge de 
posicionament del President del Govern espanyol Pedro Sánchez, que ha actuat des 
de la unilateralitat d’un únic partit de l’arc parlamentari i sense donar cap informació o 
diàleg previ amb la resta de les forces polítiques.  
 
 Els girs polítics inesperats, unilaterals i que erosionen la forma d’afrontar els 
problemes on hi ha un ampli consens social, com és el cas que ens ocupa referit al 
futur de la població del Sàhara Occidental no contribueixen precisament a crear 
l’escenari de pau que necessita la regió per a la resolució permanent del conflicte. 
 
 És per tot allò que, com a institució municipal que forma part dels poders públics 
expressem el nostre posicionament a l’objecte de contribuir a una resolució pacífica i 
permanent del conflicte al Sàhara i fer de Torrent una ciutat solidària amb el poble 
sahrauí. 
 
 Per tant, proposem al Ple Municipal, l'adopció dels següents ACORDS: 
 
 1. Expressem la nostra solidaritat i recolzament al poble sahrauí i les seues 
institucions democràtiques com a poble sobirà i ens comprometen a continuar i reforçar 
les activitats de cooperació i acció humanitària en col·laboració amb el teixit associatiu 
municipal. 
 
 2. Instem fermament a les parts en conflicte a que treballen en la recerca d’una 
solució pacífica basada en les resolucions de les Nacions Unides i el Dret Internacional. 
 
 3. Instem al govern d’Espanya a continuar recolzant el treball de Nacions Unides 
en la seua tasca de trobar una solució acceptable per al Sàhara Occidental en el marc 
de Nacions Unides. 
 
 4. Instem al govern espanyol a comunicar i, a ser possible, consensuar decisions 
d’especial transcendència com els canvis de política exterior amb la resta de forces 
polítiques democràtiques representades en el Congrés i el Senat”. 
 
 El Sr. portaveu del grup polític municipal Ciudadanos sol·licita s’emeta el vot de 
forma nominal, aprovat per unanimitat 
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 Vist el dictamen emès per la Comissió Informativa núm. 1, el Ple, en votació 
nominal, i per vint-i-dos vots a favor dels Srs. i Sres. Inmaculada Amat Martínez, 
Francisco José Arnau Roig, Salvador Benlloch Pascual, Andrés Campos Casado, 
Ignacio Carratalá Belloch, José Antonio Castillejo Durán, Salvador Císcar Juan, 
Asunción Ferrer San Pablo, Amparo Folgado Tonda, Arturo García Gil, Adelina 
González Borrull, José Francisco Gozalvo Llácer, José Daniel Iserte Carbó, José 
Pascual Martínez Climent, Antonio José Martínez Moreno, Antonio Nebot Soriano, 
Marina Olivares Hernández, Ana María Penella Busach, Dolores Roch Cazorla, Patricia 
Sáez Orea, Esmeralda Torres Guillén, Jesús Ros Piles, i tres abstencions dels Srs. i 
Sres. Pau Alabajos Ferrer, Raúl Claramonte Val i Carmen Silla Mora, ACORDA, 
aprovar la moció anterior.  
 
 
Àudio:  04.01.mp3 
 
Vídeo:  http://videople.es/4547 
 
 
4.02. 18514/2021/GEN - RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS NÚM. 
1/2022 O.A.M. 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. 1/22 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 

220210004318 
Emit-2100025 02/11/2021 

B98638869 
GD INSTAL EVENTOS 
G-ESPORT Deporte Escolar. 21.780,30 

2021       3410 
21215 

220210004319 
Emit-37 12/11/2021 

B97826747 
LUIS FRANCO GRAU, 
S.L. 

Gestión de Personal 
Octubre 2021. Mas 
Monitores adicionales 
clases colegios. 13.902,67 

2021       3420 
21301 

220210004320 
041890002202 30/11/2021 

B96265020 
LIMPIEZAS 
LAFUENTE, S.L. 

Servicio de limpieza 
durante el mes de 
noviembre 2021 en la 
FDM 392,58 

2021       3420 
22700 

220210004321 
041890002201 30/11/2021 

B96265020 
LIMPIEZAS 
LAFUENTE, S.L. 

Servicio limpieza en 
dependencias FDM 
Complejo La Cotxera 2.572,86 

2021       3420 
22700 

220210004322 
Rect-Emit 
2100 02/12/2021 

B98638869 
GD INSTAL EVENTOS 
G-ESPORT 

Rect.Emit 20210653 
Deporte Escolar 
Noviembre 2021 22.238,89 

2021       3410 
21215 

220210004323 
FE2132137209 26/11/2021 

A08431090 
GAS NATURAL 
SERVICIOS SDG, S.A. 

Alquiler de contador 
CUPS 
ES0222120125459346AT. 
Dirección PS Romeral, s/n 
Monte Vedat 50,40 

2021       3420 
22100 

http://videople.es/4547
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220210004324 
FE2132137209 26/11/2021 

A08431090 
GAS NATURAL 
SERVICIOS SDG, S.A. 

Alquiler de contador 
CUPS 
ES0222120042640116TK 
Dirección PS Emiteta, 2 
bis, s/n Monte Vedat 85,55 

2021       3420 
22100 

220210004325 
FE2132137209 26/11/2021 

A08431090 
GAS NATURAL 
SERVICIOS SDG, S.A. 

Alquiler de contador 
CUPS 
ES0222120042640518HD 
Dirección PS Emiteta, 2, 
s/n Monte Vedat 131,60 

2021       3420 
22100 

220210004326 
092112070101 07/12/2021 

A95554330 
IBERDROLA 
COMERCIALIZADORA 
ULTIMO RECURSO, 
S.A. 

Importe por peajes de 
transporte y distribución 
potencia 266,77 

2021       3420 
22100 

220210004327 
212112070300 07/12/2021 

A95758389 
IBERDROLA 
CLIENTES, S.A.U 

Potencia facturada 
(20210831-20210915) 922,78 

2021       3420 
22100 

220210004328 
212112070300 07/12/2021 

A95758389 
IBERDROLA 
CLIENTES, S.A.U Potencia facturada 769,40 

2021       3420 
22100 

220210004329 
212112070300 07/12/2021 

A95758389 
IBERDROLA 
CLIENTES, S.A.U Potencia facturada 975,90 

2021       3420 
22100 

220210004330 
2021-1-005223 07/12/2021 

B66040312 
ENERGY STROM XXI 
S.L. 

Energia P1/Energía 
P2/Energía P3/ Energía 
P4/ Energía P5/ Energía 
P6 5.459,21 

2021       3420 
22100 

220210004331 
Emit 41 13/12/2021 

B97826747 
LUIS FRANCO GRAU, 
S.L. 

Gestión Personal la 
Cotxera Noviembre, más 
monitores adicionales 
colegios 14.361,49 

2021       3420 
21301 

            

    Total general 83.910,40   

 
 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 els informes de la Intervenció General núm. 179/2021 de 23 de desembre i 
19/22 de 17 de març, en el quals 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 
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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. 
 
 Vistos els informes emesos a aquest efecte per la Lletrada de l'Assessoria 
Jurídica en dates 5 de maig de 2021, 28 de desembre de 2021 i 24 de març de 2022, 
conforme als quals es considera que procedeix l'abonament de les factures pels 
imports que s'han emés, en concepte d'indemnització, apreciant que existeix 
responsabilitat derivada de la doctrina de l'enriquiment injust, sense que procedisca 
acudir al procediment de revisió d'ofici dels actes, perquè l'import que resultaria no 
seria inferior, així com no ser aplicable la responsabilitat patrimonial de l'Ajuntament per 
no concórrer els requisits exigits legalment. 
 
 Considerant que la Junta de Govern Local, en sessió de data 28 de març de 
2022 va acordar convalidar els efectes econòmics de l'omissió de la funció interventora, 
d'acord amb els informes emesos a aquest efecte per l’Assessoria Jurídica 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. 1/2022 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 83.910,40 €.  
 
 SEGON. Reconèixer les obligacions a favor dels proveïdors que figuren en la 
relació comptable, per import de 83.910,40 euros amb càrrec al pressupost de l'exercici 
2022, d'acord amb els antecedents i consideracions anteriors. 
 
 TERCER.- 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 deu abstencions dels 
grups polítics municipals Compromís per Torrent i Popular, ACORDA, aprovar la 
proposta anterior. 
 
 
5. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 2, D'URBANISME, MEDI AMBIENT, 
SEGURETAT CIUTADANA I MOBILITAT. 
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5.01. 6336/2022/GEN - MOCIÓ GRUP POLÍTIC MUNICIPAL COMPROMÍS PER 
TORRENT PER A INSTAR EL GOVERN DE L’ESTAT A REGULAR DETERMINADES 
CIRCUMSTÀNCIES QUE AFAVORISQUEN EL DESPLEGAMENT DE LES 
COMUNITATS ENERGÈTIQUES LOCALS. 
 
 Es dóna compte de la moció de l'epígraf, el text literal de la qual és: 
 
 “El 5 d'octubre de 2018 va ser una data històrica per al desenvolupament de les 
comunitats energètiques. És dia, amb la decisió del Govern de l'Estat de derogar 
l'anomenat 'impost al sol' que dificultava i desincentivava el desenvolupament de 
l’energia solar fotovoltaica i de l'autoconsum elèctric a Espanya, es reconeixia el dret a 
l'autoconsum compartit per part d'un o diversos consumidors, la qual cosa permetria 
aprofitar les economies d'escala; així com a autoconsumir energia elèctrica sense 
peatges ni càrrecs. Des d'aquest moment, han sigut molts els avanços en matèria 
d'emergència climàtica i ambiental. 
 
 Una altra fita important va ser la Declaració davant l'Emergència Climàtica i 
Ambiental a Espanya pel Consell de Ministres, aprovat el 21 de gener de 2020 , que el 
seu va posar l'impuls de la Llei de Canvi Climàtic i Transició Energètica, així com la 
implementació del Pla Nacional Integrat d'Energia i Clima, l'Estratègia de Transició 
Justa i l'Estratègia de Pobresa Energètica, tenint en compte les observacions de la 
Comissió Europea, promovent el màxim consens social i polític, sense reduir la seua 
ambició. Amb l'objectiu d'aconseguir en 2030 un percentatge d'electricitat produïda amb 
energies renovables del 74%, entre el 85% i el 95% en 2040, i del 100% en el 2050; tot 
això, amb un calendari de tancament de centrals de carbó i nuclears. 
 
 Les comunitats energètiques són probablement l'eina principal per a fer realitat 
l'apoderament ciutadà en el sector energètic. 
 
 En la normativa actual existeixen determinades circumstàncies que limiten el 
desplegament de les Comunitats Energètiques Locals i redueixen la seua rendibilitat 
enfront dels grans generadors d'energia. Facilitar el seu massiu desplegament i millorar 
la seua rendibilitat farà que la ciutadania participe d'una forma molt més activa i es 
convertisquen en autoconsumidors d'energia renovable, local i en mans de les 
persones reduint significativament el cost de la seua factura i descarbonizant els seus 
entorns més pròxims. 
 
 Per a fomentar el desplegament de les comunitats energètiques, el mes de 
setembre passat, la Vicepresidenta del Govern va anunciar 100 milions en ajudes per a 
impulsar les comunitats energètiques que contribuiran a accelerar la consecució dels 
objectius climàtics i serviran per a catalitzar la participació ciutadana en la transició 
energètica. 
 
 Els avantatges de les Comunitats Energètiques Locals són les següents: 
 

 Proporcionen a la ciutadania un accés just i fàcil a recursos locals d'energia 
renovable i altres serveis energètics o de mobilitat, podent beneficiar-se 
d'inversions en aquests. 

 Les persones usuàries poden prendre el control i tindran una major 
responsabilitat per a l'acte-provisió de les seues necessitats energètiques. 

 Es creen oportunitats d'inversió per a la ciutadania i negocis locals 
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 Faciliten la integració d'energies renovables en el sistema a través de la gestió 
de la demanda. 

 Produeixen innegables beneficis ambientals. 

 Beneficis socials: creació d'ocupació local i foment de la cohesió i equitat social 

 Produeixen un estalvi significatiu en el cost de l'electricitat de les llars i negocis 
disminuint la vulnerabilitat de les llars. 

 
 Mitjançant el Reial decret 244/2019, de 5 d'abril, pel qual es regulen les 
condicions administratives, tècniques i econòmiques de l'autoconsum d'energia 
elèctrica s'efectua la incorporació a l'ordenament jurídic espanyol de part del contingut 
de l'article 21 de la Directiva (UE) 2018/2001 del Parlament Europeu i del Consell, d'11 
de desembre de 2018, relativa al foment de l'ús d'energia procedent de fonts 
renovables. 
 
 La Directiva (UE) 2019/944 del Parlament Europeu i del Consell de 5 de juny de 
2019 sobre normes comunes per al mercat interior de l'electricitat i per la qual es 
modifica la Directiva 2012/27/UE, defineix una nova figura cridada a jugar un rol 
important en l'impuls d'una major participació ciutadana en el sector elèctric: les 
comunitats ciutadanes d'energia. Aquesta directiva imposa a més en el seu article 16 
un mandat als Estats membres consistent a atorgar un marc jurídic favorable a 
aquestes entitats, recollint una sèrie de drets i beneficis que correspon als Estats 
membres articular en els seus respectius ordenaments jurídics nacionals. 
 
 Per tot l'exposat es formula les següents PROPOSTES D'ACORD: 
 
 PRIMER. Fer costat al Govern de l'Estat en la línia d'impulsar les comunitats 
energètiques que contribuiran a accelerar la consecució dels objectius climàtics i 
serviran per a catalitzar la participació ciutadana en la transició energètica. 
 
 SEGON. Instar el Govern de l'Estat a aprovar una norma reguladora que efectue 
la incorporació a l'ordenament jurídic espanyol de la Directiva (UE) 2019/944 del 
Parlament Europeu i del Consell de 5 de juny de 2019 sobre normes comunes per al 
mercat interior de l'electricitat i per la qual es modifica la Directiva 2012/27/UE. 
 
 TERCER. Proposar al Govern de l'Estat que aquesta norma reguladora 
incorpore determinats aspectes que atorgarien un marc jurídic favorable a la 
Comunitats Energètiques Locals, entre els quals es troben els següents 
 

 En desenvolupament del 16.3.e) de la Directiva 944/2019, les comunitats 
ciutadanes d'energia tindran dret, conservant els drets i obligacions dels 
membres de la comunitat com a clients finals, a organitzar dins de la comunitat 
ciutadana d'energia un repartiment de l'electricitat produïda per les unitats de 
producció que pertanguen a la comunitat o als seus membres. 

 

 A l'efecte del que s'estableix en l'article 3.g.iii del Reial decret 244/2019, de 5 
d'abril, pel qual es regulen les condicions administratives, tècniques i 
econòmiques de l'autoconsum elèctric, es considerarà instal·lació de producció 
pròxima, en el cas que es tracte de comunitats d'energies renovables o 
comunitats ciutadanes d'energia, tota aquella instal·lació de potència inferior a 5 
*MW que es trobe connectada, tant a la generació com als consums, en tensió 
inferior a 36 kV, a una distància inferior a 5.000 metres. La Ministra per a la 
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Transició Ecològica i el Repte Demogràfic podrà autoritzar, mitjançant ordre 
ministerial, després de petició motivada per part de la comunitat d'energies 
renovables o la comunitat d'energies renovables, o l'entitat promotora 
d'aquestes, ampliar aqueixos 5.000 metres a la distància requerida per a abastar 
tot el terme municipal en el qual se situe aquesta comunitat o, en el cas de 
municipis de baixa densitat de població, el de diversos municipis limítrofs entre 
si. 

 

 En el cas d'instal·lacions integrades en una comunitat d'energies renovables o 
una comunitat ciutadana d'energia, es permetrà realitzar un repartiment dinàmic 
de l'autoconsum, establint-se la regulació d'aquest règim per Ordre Ministerial en 
el termini màxim de dos mesos des de la publicació del present Reial decret.  

 

 Així mateix, els membres d'aquestes comunitats podran adherir-se o abandonar 
les mateixes amb una periodicitat, com a mínim, mensual, no resultant 
d'aplicació les limitacions sobre el canvi de modalitat d'autoconsum previstes en 
l'article 8.5. del Reial decret 244/2019, de 5 d'abril, pel qual es regulen les 
condicions administratives, tècniques i econòmiques de l'autoconsum elèctric. 

 

 A l'efecte de l'art. 16.3.d) de la Directiva (UE) 2019/944 del Parlament Europeu i 
del Consell de 5 de juny de 2019, el gestor de la xarxa o xarxes afectades 
hauran d'actuar cooperar, a canvi d'una compensació justa avaluada per 
l'autoritat reguladora, amb les comunitats ciutadanes d'energia per a facilitar 
transferències d'electricitat entre aquestes. Aquesta compensació serà avaluada 
i en el seu cas actualitzada anualment per la CNMC, i respondrà a la següent 
estructura: transferència d'energia a través de la xarxa de distribució en 
instal·lacions pròximes a l'efecte d'autoconsum multiplicat per un factor que tinga 
en compte l'ús d'aquestes xarxa i, si escau, les pèrdues de transformació, 
factoritzant volum d'ús en kWh d'energia i distància d'ús en km entre el punt de 
generació i consum. 

 

 Per ordre de la Ministra per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic es 
podrà establir una exempció temporal, total o parcial, dels càrrecs a l'energia 
elèctrica consumides per persones consumidores que participen en comunitats 
ciutadanes d'energia i comunitats d'energies renovables. Aquestes exempcions 
seran equivalents, com a màxim, durant cada període de facturació, a la quota 
d'energia elèctrica autoconsumida per cada consumidor procedent de les 
instal·lacions renovables integrades en aquesta comunitat”. 

 
 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 
Compromís per Torrent, Popular, Ciudadanos i Socialista, i dos abstencions del grup 
polític municipal Vox, ACORDA, aprovar la moció anterior. 
 
 
Àudio:  05.01.mp3 
 
Vídeo:  http://videople.es/4548 
 
 
 

http://videople.es/4548
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5.02. 6922/2022/GEN - MOCIÓ CONJUNTA DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS 
POPULAR I VOX PER AL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE ALS VEÏNS DE 
CALICANTO.  
 
 Pel grups polítics municipals Socialista, Ciudadanos, Popular i Vox, es presenta 
esmena a la totalitat, el text literal de la qual és el següent: 
 
 “El 4 de abril de 2017 Sanidad cambia la calificación del agua de la zona de 
abastecimiento denominada Torrent 3 Cumbres de Calicanto a “agua a no apta para el 
consumo con restricción de uso para bebida y preparado de alimentos, pudiéndose 
utilizar para cualquier otro uso”, a consecuencia de un incremento repentino del 
contenido en nitratos del agua captada de los pozos Horteta durante el periodo de 
febrero a marzo de 2017. Esto se produjo a consecuencia de unas lluvias intensas que 
se produjeron y tras este episodio, el contenido en nitratos disminuyo a los valores 
habituales al cabo del tiempo. En la actualidad nos encontramos con valores de nitratos 
que oscilan entre 75 y 50 ppm (partes por millón o mg/l) cuando la reglamentación 
establece un contenido máximo de 50 ppm. 
 
 Aigües de l’Horta ha realizado actuaciones de reperforación en los pozos Horteta 
para mejorar la cantidad y calidad del agua de abastecimiento a Calicanto. Estas 
actuaciones mejoraron la cantidad de agua, pero no tuvieron el mismo efecto en la 
calidad que se mantuvo más o menos en los mismos valores de nitratos. 
 
 Durante este periodo se ha estado buscando las posibilidades técnicas 
existentes para poder mejorar la calidad del agua de Calicanto, hasta alcanzar la 
alternativa técnica que pueda resolverlo y aprobó en el Consejo de Administración 
celebrado el 24 de enero de 2022 una inversión para el ejercicio 2022 cercana a los 
400 m€ (387.041 €) para la construcción de una innovadora planta de eliminación 
biológica de nitratos. Esta planta es la única viable y es compatible con el plan director 
de abastecimiento de la zona oeste. 
 
 En la actualidad Aigües de l’Horta ha presentado una memoria de la planta de 
tratamiento a la autoridad sanitaria en reunión celebrada el 25 de marzo de 2022. Se 
está trabajando en la documentación exigida por Sanidad para que el proyecto pueda 
ser autorizado y llevarlo a ejecución en el menor tiempo posible.  
 
 El 29 de marzo y el 8 de abril de 2022, vecinos Calicanto de Torrent presentaron 
en el registro de entrada del Ayuntamiento de Torrent sendos escritos, exigiendo al 
consistorio y a la empresa Aigües de l’Horta, que de forma inmediata procedan a 
solucionar los problemas de suministro de agua potable en Calicanto.  
 
 A la vista de lo expuesto y considerando las acciones que se han llevado a cabo 
por la suministradora, encontrándose la cuestión en vías de resolución y pendiente de 
la aprobación por la autoridad sanitaria autonómica, se propone la adopción de los 
siguientes, ACUERDOS: 
 
 PRIMERO.- Trasladar a Aigües de l’Horta las solicitudes realizadas por los 
vecinos de Calicanto, en sus escritos de fecha 29 de marzo y de 8 de abril de 2022, 
registrados ante el Ayuntamiento de Torrent para que informe sobre las mismas y 
poder tomar las decisiones correspondientes.   
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 SEGUNDO.- Que se informe en el siguiente Consejo de Administración de 
Aigües de L’Horta, en la medida en que competente en la materia, de los avances 
realizados en el proyecto que se está desarrollando para la implantación de una Planta 
de desnitrificación biológica para el abastecimiento de Calicanto, con un presupuesto 
de 387.041,55 euros, y que fue aprobada por el Consejo de Administración de enero de 
2022”. 
 
 Vist el dictamen emès per la Comissió Informativa núm. 2, el Ple, en votació 
ordinària i vint-i-tres vots a favor dels grups polítics municipals Vox, Popular, 
Ciudadanos i Socialista, i dos abstencions dels grup polític municipal Compromís per 
Torrent, ACORDA, aprovar la moció anterior. 
 
 
Àudio:  05.02.mp3 
 
Vídeo:  http://videople.es/4549 
 
 
6. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 3, ADMINISTRACIÓ, BENESTAR SOCIAL, 
EDUCACIÓ I JOVENTUT. 
 
6.01. 6924/2022/GEN - MOCIÓ GRUP POLÍTIC MUNICIPAL VOX PER A 
L’APLICACIÓ DE SOLUCIONS DEFINITIVES QUE ELIMINEN L’AMIANT DELS 
EDIFICIS PÚBLICS I PRIVATS. 
 
 Es dóna compte de la moció de l'epígraf amb el contingut següent: 
 
 “EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  
 
 El fibrocemento o uralita es un material formado por cemento y por amianto 
(entre un 10 y 30%), que actúa a través de sus fibras, las cuales son las causantes al 
inhalarlas de graves consecuencias para la salud. El amianto se refleja en filamentos 
presentes en las placas de fibrocemento que componen multitud de cubiertas de naves 
y edificios, y que, debido a sus características volátiles, pequeño tamaño y forma 
alargada, pueden permanecer en suspensión en el aire el tiempo suficiente para que 
representen un riesgo respiratorio. Igualmente, pueden adherirse a la ropa y a la piel y 
desprenderse posteriormente, con el consiguiente riesgo de inhalación.  
 
 Se afirmaba en el pasado que únicamente resultaba peligroso al partirse; sin 
embargo, ha quedado demostrado que lo es también si se degrada, por su antigüedad, 
rotura o debido a las inclemencias meteorológicas. Así pues, la degradación de dicho 
material ya ha comenzado, su vida útil gira en torno a los 25-30 años, siendo su mayor 
uso en los trabajos de construcción llevados a cabo entre los años 60 y 90. El amianto 
se empleó de forma masiva hasta el año 2001 para fabricar tejados, tuberías, bajantes, 
canalones, depósitos de agua, etc… El contacto frecuente con el amianto aumenta el 
riesgo de transmisión de fibras respirables al aire durante los trabajos con materiales 
que contienen dicho elemento, como son las placas de fibrocemento. De este modo, la 
exposición con dicho material puede ocasionar tres tipos de enfermedades 
irreversibles, como son el cáncer de pulmón, el mesotelioma pleural maligno o la 
asbestosis. Patologías de muy mal pronóstico, que afectan a la capacidad respiratoria 
dañando permanentemente el pulmón. A modo de ejemplo indicar que, solo el 

http://videople.es/4549
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mesotelioma pleural, un tumor muy agresivo y sin cura que afecta a la membrana que 
recubre los pulmones, se cobrará 300.000 ciudadanos europeos de aquí a 2030, según 
varios informes del Comité Económico y Social Europeo. Además, la Organización 
Mundial de la Salud calcula que cada año en Europa se diagnostican entre 20.000 y 
30.000 nuevos casos de enfermedades relacionadas con el amianto.  
 
RIEGOS QUE REPRESENTA EL AMIANTO EN NUESTRO ENTORNO Y DÓNDE SE 
PUEDE ENCONTRAR 
 

 
 
 La comercialización y utilización del amianto está prohibida en España desde el 
año 2002, tras la Orden Ministerial de 7 de diciembre de 2001, por la que se modificó 
en Anexo I del Real Decreto 1406/1989, de 10 de noviembre, sobre las limitaciones a la 
comercialización y al uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos. Es esencial 
proceder a la gestión de residuos que contengan este material de un modo 
extremadamente meticuloso. La normativa por la que se rige la retirada de amianto y 
descontaminación de los materiales que contienen este componente, es el Real 
Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas 
de seguridad y salud aplicables a los trabajos con amianto o uralita y su 
correspondiente riesgo de exposición. De hecho, la retirada del citado material debe 
llevarse a cabo por empresas inscritas en el registro de Empresas con Riesgo de 
Amianto (RERA).  
 
 La reciente Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para 
una economía circular, en su DA 14ª sobre Instalaciones y emplazamientos con 
amianto, establece que: “en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la ley, los 
Ayuntamientos elaborarán un censo de instalaciones y emplazamientos con amianto 
incluyendo un calendario que planifique su retirada. Tanto el censo como el calendario, 
que tendrán carácter público, serán remitidos a las autoridades sanitarias, 
medioambientales y laborales competentes de las Comunidades Autónomas, las cuales 
deberán inspeccionar para verificar, respectivamente, que se han retirado y enviado a 
un gestor autorizado…”  
 
 Por tanto, el Ayuntamiento de Torrent está obligado a realizar dicho censo, a una 
planificación de actuaciones y a su comunicación a las autoridades competentes en lo 
que resta de año, como así se desprende de la DA 14ª de la reciente ley. En nuestro 
municipio, Torrent, existen estructuras y edificaciones construidas hasta la década de 
los 90 que contienen amianto; y en el peor de los casos muchas de ellas, se 
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encuentran en deficiente estado o ha sido retirada la uralita de forma no segura y 
depositada en vertederos ilegales. Desde nuestro grupo consideramos la necesidad de 
iniciar las actuaciones pertinentes de inmediato, como indica la ley, por lo que instamos 
a que se ejecuten antes del 1 de enero de 2023, como lo recomiendan expertos del 
sector.  
 
 Por todo lo citado anteriormente, el Grupo Municipal VOX TORRENT propone a 
este pleno de la Corporación Municipal del Ayuntamiento de Torrent para debate y 
aprobación, si procede, los siguientes ACUERDOS: 
 
 PRIMERO.- Dar cumplimiento a la Disposición adicional decimocuarta sobre 
Instalaciones y emplazamientos con amianto de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de 
residuos y suelos contaminados para una economía circular”. 
 
 De conformitat amb el dictamen emès per la Comissió Informativa núm. 3, el Ple, 
en votació ordinària i per tretze vots en contra dels grups polítics municipals 
Ciudadanos i Socialista, deu vots a favor dels grups polítics municipals Vox i Popular, i 
dos abstencions del grup polític municipal Compromís per Torrent, ACORDA, 
desestimar la moció anterior. 
 
 
Àudio:  06.01.mp3 
 
Vídeo:  http://videople.es/4550 
 
 
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. ASSUMPTES SENSE  DICTAMINAR. 
 
7.01.01. 3576/2022/GEN - DONAR COMPTE AL PLE DELS INFORMES AMB 
OBJECCIÓ O DISCONFORMITAT EMESOS PER LA INTERVENCIÓ MUNICIPAL EN 
EL PRIMER TRIMESTRE 2022. 
 
 Es dóna compte, i el Ple queda assabentat, dels informes de la Intervenció 
Municipal amb objecció o disconformitat emesos en el primer trimestre de 2022, 
següents: 
 
 “Per la present, adjunt li remet còpia dels informes amb objecció o disconformitat 
emesos en el primer trimestre de 2022 que a continuació es relacionen: 
 
 186-22 Relació de Factures. Revisió d’ofici. 
 
 198-22 Relació de Factures. Revisió d’ofici extrajudicials. 
 
 227-22 Relació de Factures. Revisió d’ofici. 
 

http://videople.es/4550
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 293-22 Relació de Factures. Revisió d’ofici”. 
 
 
7.01.02. 5080/2022/GEN - APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 
MC 001/22/CE-SC DIVERSES ACTUACIONS FINANÇADES AMB PRÉSTEC. 
 
 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 extraordinària i 
urgent del dia 21/04/2022, 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 001/22/CE-SC/5080, en la 
modalitat de crèdit extraordinari i suplement de crèdit finançat amb préstec. 
 
 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 001/22/CE-
SC/5080, 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 la Modificació de Crèdits MC 001/22/CE-SC/5080, en la 
modalitat de crèdit extraordinari i suplement de crèdit finançat amb préstec, d’acord 
amb el següent detall 
 
Despeses 
 

a) Crèdits extraordinaris: 
 
 

 
 
b) Suplements de crèdit: 
 

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

010 4390 64100 2022/2/NG 2/1 8 45.750,00 €          APORTACIÓN MUNICIPAL NEXT GENERATION MINCOTUR WEB APP

010 4390 62400 2022/2/NG 2/1 8 30.500,00 €          APORTACIÓN MUNICIPAL NEXT GENERATION MINCOTUR VEHÍCULOS ELÉCTRICOS

010 4390 62900 2022/2/NG 2/1 8 45.750,00 €          APORTACIÓN MUNICIPAL NEXT GENERATION MINCOTUR RECARGA RÁPIDA

010 4390 62900 2022/2/NG 2/1 8 3.050,00 €            APORTACIÓN MUNICIPAL NEXT GENERATION MINCOTUR SENSORIZACIÓN CARGA Y DESCARGA

010 4390 62900 2022/2/NG 2/1 8 48.800,00 €          APORTACIÓN MUNICIPAL NEXT GENERATION MINCOTUR PUNTOS ENTREGA INTELIGENTE

010 4390 64000 2022/2/NG 2/1 8 12.200,00 €          APORTACIÓN MUNICIPAL NEXT GENERATION MINCOTUR ZONA WIFI

010 1340 61900 2022/2/NG 3/1 8 918.408,01 €       APORTACIÓN MUNICIPAL NEXT GENERATION BAJAS EMISIONES PEATONALIZACIÓN ALTER FASE III

010 1340 62700 2022/2/NG 3/1 8 139.500,00 €       APORTACIÓN MUNICIPAL NEXT GENERATION BAJAS EMISIONES DIGITALIZACIÓN MOVILIDAD

010 1340 62900 2022/2/NG 3/1 8 301.568,00 €       APORTACIÓN MUNICIPAL NEXT GENERATION BAJAS EMISIONES MEJORA SISTEMA PÚBLICO ALQUILER BICICLETAS

010 4910 60900 2022/2/NG 4/1 8 80.000,00 €          APORTACIÓN MUNICIPAL NEXT GENERATION ANILLO FIBRA ÓPTICA

010 9330 60900 8 115.000,00 €       AMPLIACIÓN C/ MARE DE DÉU DE LES ANGOIXES

1.740.526,01 €    
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Finançament: 
 

 
 
 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 
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 quinze vots a favor dels grups polítics municipals Compromís 
per Torrent, Ciudadanos i Socialista, dos vots en contra del grup polític municipal Vox, i 
huit abstencions del grup polític municipal Popular, ACORDA, aprovar la proposta 
anterior. 
 
 
Àudio:  07.01.02.mp3 
 
Vídeo:  http://videople.es/4551 
 
 
7.01.03. 6412/2022/GEN - PROPOSTA DE CONCESSIÓ DE BONIFICACIÓ EN LA 
QUOTA DE L’IMPOST DE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES 
FORMULADA PER LA FUNDACIÓ  ESPORTIVA MUNICIPAL AL SER UN ENS 
DEPENDENT DE L’AJUNTAMENT. 
 
 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: 

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

020 4920 62700 2018/3/EDUSI/4 8 200.000,00 €       APORTACIÓN MUNICIPAL EDUSI SMART CITY

020 1510 62700 2016/3/EDUSI/1 8 150.000,00 €       APORTACIÓN MUNICIPAL EDUSI EFICIENCIA ENERGÉTICA

020 2310 62700 2018/3/EDUSI/3 8 520.000,00 €       APORTACIÓN MUNICIPAL EDUSI BARRIOS DESFAVORECIDOS

020 9200 62700 2018/3/EDUSI/5 8 30.000,00 €          APORTACIÓN MUNICIPAL EDUSI GESTIÓN DE LA ESTRATEGIA EDUSI

020 1532 61900 2017/3/EDUSI/1 8 50.000,00 €          APORTACIÓN MUNICIPAL EDUSI REORDENACIÓN

020 3360 62700 2017/3/EDUSI/1 8 150.000,00 €       APORTACIÓN MUNICIPAL EDUSI PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARQUITECTÓNICO Y CULTURAL

020 9200 64000 2022/2/NG 1/1 8 32.700,00 €          APORTACIÓN MUNICIPAL NEXT GENERATION AGENDA URBANA

020 9201 64100 8 91.580,06 €          ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA

020 1510 61900 2021/4/ACERA/1 8 58.000,00 €          DERRIBO DE EDIFICACIÓN Y AMPLIACIÓN ACERA CONFLUENCIA C/ VALÈNCIA- C/ MARIANO PUIG YAGO

020 1510 61900 2021/4/NICOL/1 8 96.545,73 €          HABILITACIÓN APARCAMIENTO C/ SAN NICOLÁS 17, 19 Y 21

1.378.825,79 €    

C.Ope. Signo Económica Importe Texto Explicativo

020 + 91300 3.119.351,80 €    NUEVAS INVERSIONES FINANCIADAS CON PRÉSTAMO

3.119.351,80 €    

http://videople.es/4551
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 “1r. Vista la instància presentada en data 12/04/2022 (Registre d’entrada núm. 
2022011032) per la FUNDACIÓ ESPORTIVA MUNICIPAL mitjançant la qual  sol·licita 
la bonificació del 95% en la quota de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 
per la reforma que va a realitzar per concórrer circumstàncies socials que ho 
justifiquen. 
 
 2n. La bonificació sol·licitada està regulada en l'article 103.2. del Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora 
de les Hisendes locals que estableix: 
 

“2.- Les ordenances fiscals podran regular les següents bonificacions sobre la 
quota de l'impost: 
 

a) Una bonificació de fins al 95 per cent a favor de les construccions, instal·lacions o 
obres que siguen declarades d'especial interès o utilitat municipal per concórrer 
circumstàncies socials, culturals, històric artístiques o de foment de l'ocupació que 
justifiquen tal declaració. Correspondrà la dita declaració al Ple de la corporació i 
s'acordarà, amb la sol·licitud prèvia del subjecte passiu, per vot favorable de la 
majoria simple dels seus membres”. 

 
 La dita bonificació la tenim regulada en la nostra ordenança fiscal en l'article 
5.2.e), el qual estableix un 95% de bonificació en la quota de les obres promogudes per 
ens dependents de l’Ajuntament dins dels seus fins i competències, sempre que 
concórreguen circumstàncies socials, culturals, historicoartístiques o de foment de 
l'ocupació.   
 
 En aquest cas, la FUNDACIÓ ESPORTIVA MUNICIPAL pretén condicionar la 
sala multiusos i els lavabos del camp de futbol per a afavorir les condicions d’accés i 
habitabilitat dels discapacitats. 
 
 3r. Vist que l’import de la liquidació a practicar seria de 1512.21 €. Si s’aplica, en 
el seu cas, la bonificació corresponent, el 95%, l’import de la liquidació ascendiria a 
75,61 €. 
 
 Per tant, tenint en compte els fonaments aportats, l’informe emès pel Cap de  
Secció de Tresoreria i Gestió Tributària i vist que es compleixen els requisits previstos a 
l’article 5.2.e) de l'ordenança fiscal reguladora del impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres, atès que esta bonificació té caràcter rogat, i que li correspon al 
Ple de la corporació resoldre la declaració d'especial interès o utilitat municipal per 
concórrer circumstàncies socials, culturals, històrico-artístiques, pel vot favorable de la 
majoria simple dels seus membres, és pel que s'efectua la següent PROPOSTA 
D'ACORD: 
 
 Primer.- Estimar, basant-se en les consideracions exposades anteriorment, la 
sol·licitud de la FUNDACIÓ ESPORTIVA MUNICIPAL de bonificació del 95% en la 
quota de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres per la reforma que va a 
realitzar condicionant la sala multiusos i els lavabos del camp de futbol per a afavorir 
les condicions d’accés i habitabilitat dels discapacitats, atenent a que es un ens 
dependent de l’Ajuntament i concorren circumstàncies socials i culturals que ho 
justifiquen. 
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 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 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. 
 
 
8. CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN. 
 
8.01. DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA DES DEL 2 FINS AL 29 
D’ABRIL DE 2022 DEL NÚM. 1358 AL NÚM. 1813 INCLUSIVAMENT. 
 
 Es dóna compte i el Ple queda assabentat, dels decrets adoptats per l’Alcaldia 
des del 2 fins al 29 d’abril de 2022, del número 1358, al número 1813, ambdós 
inclusivament. 
 
 
8.02. PRECS I PREGUNTES. 
 
8.02.01. PRECS I PREGUNTES DEL GRUP POLÍTIC MUNICIPAL VOX 
 
 Precs i preguntes. 
 
 Sr. Alcalde. - Rogamos que insista en decirle a sus concejales la obligación que 
tienen de responder a las preguntas que formulamos, pues varios de ellos hacen caso 
omiso. 
 
 Sr. Alcalde. - Rogamos se nos informe de la situación sobre: 
 

 La actualización de la Ordenanza de circulación de Torrent respecto al uso de 
vehículos de movilidad personal, petición realizada mediante moción y aprobada 
el 4 de noviembre de 2021 (hace seis meses). 

 La puesta en funcionamiento de la Comisión de Sugerencias y Reclamaciones, 
aprobada mediante moción el 2 de julio de 2020 (hace 22 meses). 

 
 Sr. Alcalde. - Rogamos se atienda la petición de los vecinos sobre el paso de 
peatones ubicado entre el monumento a las víctimas del metro y la calle Historiador 
Isidro Miquel, en el que existe peligrosidad por falta de iluminación, además de confluir 
en dicho paso la bifurcación de los vehículos en cuatro direcciones diferentes. Se 
solicita que se instale un semáforo con pulsadores (Se adjunta imagen de la ubicación) 
 
 Sr. Alcalde. - Ante la denuncia de un ciudadano al observar varias veces en la 
“fuente de las ranas” personas suministrándose agua, rogamos se coloquen rótulo en 
las fuentes ornamentales que NO están conectadas a la red de agua potable que 
adviertan de la no potabilidad del agua. 
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 Sra. Amat - Rogamos nos remita copia de la licencia solicitada el 21 de febrero 
de 2022 por registro de entrada sobre la actividad de El Balcón del Vedat acerca de la 
instalación de un Nightclub en dicho recinto.  
 
 Sr. Campos. - Rogamos tenga en cuenta que desde el 24 de mayo de 2021 
(hace 10 meses) se le pidió por registro de entrada las facturas de los sensores, rutas 
escolares y paso cebra luminoso. Esta petición se solicitó nuevamente el 28 de 
septiembre de 2021 (hace 7 meses) en la que se amplió con la petición de las 
siguientes facturas: 
 

 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. 
 
 El 4 de marzo de 2022 se solicitó por registro de entrada una serie de preguntas 
detalladas: 
 

1. Las facturas de todos los tipos de sensores donde se especifique TIPO + 
CANTIDAD + PRECIO UNITARIO. 

2. Las facturas de las rutas escolares. 
3. 3. Las facturas del paso inteligente. 

 
 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. 
 
 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) 
 
 Sr. Arnau y Sr. Iserte. ¿Qué medidas han tomado o van a tomar sobre el ruego 
efectuado en la sesión plenaria correspondiente al mes de abril sobre el mal estado 
actual del Huerto de Trénor? Ruego efectuado a petición de un ciudadano. 
 
 Sra. Amat - En referencia al barrio EL XENILLET, en escrito recibido en fecha 
11/01/22, se nos indica que se está actuando para solucionar el agujero en la acera de 
la calle Manuel Fortea. Solicitamos conocer respuestas concretas a las siguientes 
preguntas: 
 
 1 - ¿Cuándo está prevista su reparación completa? 
 2 - ¿Cuándo van a reparar las tres roturas de muro del barranco? 
 3 - ¿Cuándo van a limpiar los imbornales obturados? 
 
 Sra. Amat - El 20 de septiembre de 2021, por registro de entrada, solicitamos 
que en la pasarela sobre el barranco de El Alter se repusieran las barandillas que en su 
día existieron por motivo de seguridad. ¿En qué situación concreta está la petición? 
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 Es formulen els següents precs i preguntes durant la sessió: 
 
 
Àudio:  08.02.mp3 
 
Vídeo:  http://videople.es/4552 
 
 
 I com que no hi ha més assumptes a tractar-hi, a les 21.20, 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,  

http://videople.es/4552










