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Sessió Ordinària del Ple, del dia 
03/12/2020. 

 
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 al COVID-19, es 
procedeix a la celebració de la següent 
sessió plenària en manera presencial (P) 
i telemàtic (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 del Sr. Secretari General 
del Ple. 

 
Abans de començar fer un 

reconeixement explícit, hui és el dia 
internacional de les persones amb 
discapacitat, des de l'Ajuntament no tinc 
cap mena de dubte, tots volem 
reconéixer la tasca que estan fent moltes 
institucions treballant pel benestar dels 
xiquets i les xiquetes. A Torrent tenim 
l'Encarnació Torrepinos, la Unió i 
Esquema, quatre col·legis que fan de la 
seua tasca diària l'educació dels xiquets 
i xiquetes. 

També tenim a Torrent infinitat 
d'associacions entre elles Adisto, que 
fan del dia a dia el seu treball perquè els 
xiquets i xiquetes amb discapacitat es 
troben perfectament integrats en la 
societat en la qual vivim. Des d'ací les 
paraules de reconeixement a tots i a 
totes 
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La Presidència obri i inicia la 
sessió passant a tractar-hi els 
assumptes que figuren en l’ordre del dia 
següent:  

 
1. APROVACIÓ DE LES ACTES DE SESSIONS ANTERIORS. 
  *Ordinària 05/Novembre/2020 
 
2. 8244/2020/GEN - RATIFICACIÓ DECRET D’ALCALDIA NÚM. 2566/2020 

SOL·LICITANT A L'AGÈNCIA VALENCIANA DE FOMENT I GARANTIA 
AGRÀRIA LES AJUDES DE GESTIÓ FORESTAL DEL PROGRAMA DE 
DESENVOLUPAMENT RURAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA. 

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

MODERNITZACIÓ I OCUPACIÓ. 
 
3.01. 13981/2020/GEN - BONIFICACIÓ DEL 95% EN LA QUOTA DE L’ICIO 

SOL·LICITADA PER NOUS ESPAIS. 
 
3.02. 15562/2019/GEN - RECTIFICACIÓ D'ERROR MATERIAL ACORD 

PLENARI DEL 30/10/2019. EXP. 5562/2019/GEN. ALTERACIÓ DE LA 
QUALIFICACIÓ JURÍDICA DE DOMINI PÚBLIC A PATRIMONIAL I 
DECLARACIÓ DE SOBRANT DE PARCEL·LA MUNICIPAL. 

 
3.03. 16196/2020/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS PER 

TORRENT DE SUPORT AL POBLE SAHRAUÍ. 
 
3.04. 16109/2020/GEN - APROVACIÓ PLA D'ORDENACIÓ DE RECURSOS 

ADMINISTRATIUS. 
 
4. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 2, D’URBANISME, MEDI AMBIENT, 

SEGURETAT CIUTADANA I MOBILITAT. 
 
4.01. 16816/2019/GEN – APROVACIÓ PROJECTE MODIFICACIÓ ESTUDI DE 

DETALL REINA SOFIA UNITAT D’EXECUCIÓ 4.9 DEL PGOU. 
 
4.02. 16012/2020/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL POPULAR PER A 

RECOLZAR LA SOL·LICITUD I SIGNATURES CIUTADANES 
PRESENTADES PER L'AVV RAMÓN Y CAJAL I ADJACENTS, EL 4 DE 
NOVEMBRE DE 2020. 

 
4.03. 16013/2020/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL VOX DE SUPORT A LA 

SOL·LICITUD I SIGNATURES CIUTADANES PRESENTADES PER L'AVV 
RAMÓN Y CAJAL I ADJACENTS, EL 4 DE NOVEMBRE DE 2020. 

 
4.04. 16069/2020/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS PER 

TORRENT PER DONAR SUPORT A LA SOL·LICITUD I SIGNATURES 
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CIUTADANES PRESENTADES PER L'AVV RAMÓN Y CAJAL I 
ADJACENTS, EL 4 DE NOVEMBRE DE 2020. 

 
4.05. 16222/2020/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA PER A 

INSTAR A LA CONFEDERACIÓ HIDROGRÀFICA DEL XÚQUER A 
L'ACTUACIÓ URGENT I PERMANENT EN ELS ÁMBITS DE LA SEUA 
COMPETÈNCIA. 

 
4.06. 8525/2020/GEN - PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DE L’ESTUDI DE 

DETALL DEL PLA PARCIAL SECTOR 11, ILLA URBANA 4. 
 
4.07. 16380/2020/GEN - MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL VOX PER A LA 

REACTIVACIÓ DE LA NETEJA I MANTENIMENT DEL BARRI XENILLET. 
 
5. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 3, ADMINISTRACIÓ, BENESTAR SOCIAL, 

EDUCACIÓ I JOVENTUT. 
 

5.01. 15505/2020/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS PER 
TORRENT SOBRE BEQUES UNIVERSITÀRIES. 

 
5.02. 15533/2020/GEN - APROVACIO DEL IV PLA MUNICIPAL DE PREVENCIÓ 

DE DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES TRANSTORNS ADDICTIUS 2021-
2024. 

 
5.03. 16338/2020/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL VOX PER AL 

FINANÇAMENT DE MASCARETES 
 
5.04. 16417/2020/GEN - MOCIÓ CONJUNTA DELS GRUPS POLÍTICS 

MUNICIPALS SOCIALISTA, CIUDADANOS, POPULAR I COMPROMÍS 
PER TORRENT, DIA UNIVERSAL DE LA INFÀNCIA 2020, CIUTAT AMIGA 
DE LA INFÀNCIA. 

 
5.05. 16414/2020/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL POPULAR SOBRE LA 

RETIRADA DE LA LLEI ORGÀNICA DE MODIFICACIÓ DE LA LOE 
(LOMLOE). 

 
6. TRÀMIT EXTRAORDINARI. 
 

6.01. ASSUMPTES SENSE DICTAMINAR 
 
6.01.01. 16085/2020/GEN - PROPOSTA PLE APROVACIÓ INICIAL 

MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA MC/69/2020/+SC/16085. 
 
6.01.02. 16237/2020/GEN - PROPOSTA PLE APROVACIÓ INICIAL 

MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA MC/73/2020/+SC/16237. CONSELL 
AGRARI. 

 
6.01.03. 13345/2020/GEN - MOCIÓ CONJUNTA DELS GRUPS POLÍTICS 

MUNICIPALS SOCIALISTA, POPULAR, CIUDADANOS I VOX PER 
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INSTAR AL GOVERN D’ESPANYA A DEFENDRE L’ORDRE 
CONSTITUCIONAL. 

 
7. CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN. 

 
7.01. DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA DES DEL 31 

D’OCTUBRE FINS AL 27 DE NOVEMBRE DE 2020, DEL NÚM. 4378 AL 
NÚM. 4985 INCLUSIVAMENT. 

 
7.02. PRECS I PREGUNTES. 

 
 
1. APROVACIÓ DE LES ACTES DE SESSIONS ANTERIORS. 
 
  S'aprova, per unanimitat, l’acta de la sessió ordinària celebrada el dia 5 
de novembre de 2020. 
 
2. 8244/2020/GEN - RATIFICACIÓ DECRET D’ALCALDIA NÚM. 2566/2020 
SOL·LICITANT A L'AGÈNCIA VALENCIANA DE FOMENT I GARANTIA AGRÀRIA 
LES AJUDES DE GESTIÓ FORESTAL DEL PROGRAMA DE 
DESENVOLUPAMENT RURAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA. 
 
  Es dóna compte de la proposta formulada pel Sr. Francisco José Arnau 
Roig regidor delegat d’Habitatge i Sostenibilitat, que copiada literalment diu: 
 
  Vist l'expedient amb referencia 8244/20207/GEN, en el qual consta: 
 
  1.- Que en data 27 de maig de 2020 es publicà en el Diari Oficial de la 
Generalitat Valenciana la Resolució de 20 de maig de 2020 del Director de l'Agència 
Valenciana de Foment i Garantia Agrària (AVFGA), pel qual es convoquen, per a 
l'any 2020, les ajudes finançades per FEADER, per a l'aplicació, de mesures de 
gestió forestals. En aquesta convocatòria s'enumeraven els requisits i documents a 
presentar al costat de la sol·licitud de les ajudes per part d'aquells que complint els 
requisits, volgueren sol·licitar-les, tot això també segons les bases de les ajudes que 
ja havien sigut publicades en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana núm. 8.745, 
de 21 de febrer de 2020, mitjançant l'Ordre 3/2020, de 12 de febrer de la mateixa 
Conselleria. 
 
  En aquesta convocatòria entre els requisits enumerats per a la 
concessió de les ajudes establia en el seu article 5.1 apartat h) especifica que si els 
sol·licitants de l'ajuda són ajuntaments, haurà d'incloure's acord del ple municipal per 
a sol·licitar ajuda. 
 
  2.- Fent ús de les competències atribuïdes per l'article 124.1 ñ) de la 
Llei de Bases de Règim Local, i pel corresponent decret de delegació de 
competències d'Alcaldia, el 25 de juny de 2020 s'emet el Decret d'Alcaldia amb núm. 
2566/2020, de 25 de juny pel qual es va sol·licitar a l'Agència Valenciana de Foment 
i Garantia Agrària (AVFGA) les ajudes convocades per a l'aplicació de mesures de 
gestió forestal dins del marc del programa de Desenvolupament Rural de la 
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Comunitat Valenciana, conforme la Resolució d'aquesta Agència de 20 de maig de 
2020 i l'Ordre 3/2020 de 12 de febrer de la Conselleria d'Agricultura, 
Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica.  
 
  3.- En data 12 de novembre de 2020, es rep en aquesta Corporació 
notificació de requeriment d'esmena de documentació de la Conselleria en què es 
requereix, entre altres documents: "Acord del Ple per a sol·licitar ajuda".  
 
  4.- Vist aquest requeriment, s'emet informe jurídic per la cap de la 
Unitat Jurídica d'Urbanisme núm. 2 de data 25 de novembre de 2020, al qual 
s'assenyala que a l'ésser el municipi de Torrent gran ciutat, de conformitat amb el 
que s'estableix en l'article 124.4 k) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril reguladora de les 
bases del règim local, inclòs en el seu Títol X dedicat al règim d'organització dels 
municipis de Gran Població, atribueix com a competència de l'Alcalde la d'establir 
l'organització i estructura de l'Administració municipal executiva; que d'acord a 
aquest precepte i al Reglament orgànic de Govern i Administració del Ajuntament de 
Torrent, es resol aprovar per l'Alcalde en exercici de la competència abans indicada i 
que li és pròpia, el Decret 1661/2020, de 14 d'abril en el qual es procedeix a 
estructurar l'Administració municipal sota la superior direcció d'aqueixa Alcaldia i 
atribuir-los a les diverses regidories la delegació genèrica i específica de 
competències en els diferents Regidors delegats. Entre ells s'atorga la delegació 
específica d'Habitatge i Sostenibilitat a Sr. Francisco José Arnau Roig, i entre les 
competències específiques que se li atribueixen segons el punt 4 d'aquest Decret 
aquesta: "La Sol·licitud d'ajudes i subvencions que es convoquen relacionades amb 
les matèries incloses en la delegació.....". Entre les matèries competència d'aquest 
Regidor estan la pròpia de Habitatge, Medi Ambient, Montes públics, etc., entre les 
quals per tant s'inclou la gestió forestal sostenible, matèria pròpia de l'ajuda a 
sol·licitar objecte del present informe.  
 
  S'afegeix no obstant això que malgrat la fonamentació exposada i amb 
la finalitat de satisfer tots els requisits de la convocatòria i sobre la base del principi 
de cordialitat entre administracions públiques, procedeix proposar al Ple la ratificació 
del Decret referit 2566/2020 de 25 de juny. 
 
  5.L'Ajuntament ha remès a la Conselleria competent la fonamentació 
jurídica indicada i la certificació de Delegació de competències. 
 
  Vista la fonamentació de l'informe emès per la cap de la Unitat Jurídica 
d'Urbanisme núm.2 de 25 de novembre i per tal de complir el requeriment de la 
Conselleria d'Agricultura Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, 
Emergència Climàtica i Transició Ecològica, i fent ús de la delegació efectuada pel 
Decret d'Alcaldia 1661/2020, de 14 d'abril, es PROPOSA AL PLE que per majoria 
simple adopte l'ACORD següent: 
 
  PRIMER.- RATIFICAR el Decret núm. 2566/2020, de 25 de juny pel 
qual es va disposar SOL·LICITAR a l'Agència Valenciana de Foment i Garantia 
Agrària (AVFGA) les ajudes convocades per a l'aplicació de mesures de gestió 
forestal dins del marc del programa de Desenvolupament Rural de la Comunitat 
Valenciana que es convoquen per a l'any 2020, ajudes finançades per FEADER.  
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  SEGON.- Notificar l'acord a la Conselleria d'Agricultura Conselleria 
d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica”. 
 
  El Ple, en votació ordinària i per unanimitat, ACORDA, ratificar el 
decret 2566/2020, per unanimitat. 
 
 
3. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 1, D'ECONOMIA, HISENDA, PERSONAL, 
MODERNITZACIÓ I OCUPACIÓ. 
 
3.01. 13981/2020/GEN - BONIFICACIÓ DEL 95% EN LA QUOTA DE L’ICIO 
SOL·LICITADA PER NOUS ESPAIS. 
 
  Es dóna compte de la proposta formulada per la Sra. Esmeralda Torres 
Guillén regidora delegada d’Hisenda, que copiada literalment diu: 
 
  “1r. Vista la instància presentada en data 07/10/2020 (Registre 
d'entrada núm. 2020027270) per la mercantil NOUS ESPAIS TORRENT SAU 
mitjançant la qual demana pel procediment URBA-102 la llicència a les obres de 
reforma que va a realitzar en la vivenda ubicada al carrer Muñoz Seca, 4 – 9ª 
mitjançant declaració responsable, abonant al mateix temps la taxa per la llicència 
d'obres i la quota de l'impost de construccions, instal·lacions i obres. 
 
  2n. Vista, aixì mateix, la instància presentada en data 13/10/2020 
(Registre d'entrada núm. 2020027623) mitjançant la qual la dita mercantil 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. 
 
  3r. 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 interés 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 ents dependents de l'Ajuntament dins dels seus fins i competències, 
sempre que concórreguen circumstàncies socials, culturals, historicoartístiques o de 
foment de l'ocupació.  
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  En aquest cas, NOUS ESPAIS TORRENT SAU aporta còpia del 
conveni de col·laboració subscrit amb la mercantil SAREB mitjançant el qual SAREB 
cedeix l'usufructe de vivendes de la seua propietat i NOUS ESPAIS TORRENT SAU 
es compromet a reformar-les i adequar-les amb la finalitat de destinar-les per a 
emergència social. 
 
  4t. Vist que l'import de la liquidació practicada i abonada es de 393,30 
€. Si s'aplica, en el seu cas, la bonificació corresponent, el 95%, l'import de la 
devolució ascenderia a 373,64 €. 
 
  Per tant, tenint en compte els fonaments aportats, l'informe emès pel 
Cap de Secció de Tresoreria i Gestió Tributària i vist que es complixen 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 interés 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 mercantil NOUS ESPAIS TORRENT SAU de 
bonificació del 95% en la quota de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 
per la reforma que va a realitzar en l'habitatge ubicat al carrer Muñoz Seca, 4 – 9ª 
per ser una vivenda que va a dedicar-se per a persones en situació d'emergència 
social. 
 
  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 unanimitat, ACORDA, aprovar la proposta 
anterior. 
 
 
3.02. 15562/2019/GEN - RECTIFICACIÓ D'ERROR MATERIAL ACORD PLENARI 
DEL 30/10/2019. EXP. 5562/2019/GEN. ALTERACIÓ DE LA QUALIFICACIÓ 
JURÍDICA DE DOMINI PÚBLIC A PATRIMONIAL I DECLARACIÓ DE SOBRANT 
DE PARCEL·LA MUNICIPAL. 
 
  Es dóna compte de la proposta formulada per la Sra. Esmeralda Torres 
Guillén regidora delegada d’Hisenda, que copiada literalment diu: 
 
  “Per mitjà d' Acord Plenari de data 30/10/2019 es va acordar per 
unanimitat "aprovar l'alteració de la qualificació jurídica d'una part de 939,05 m2, 
segons les coordenades de referenciació geogràfica exposades, del camí rústic de 
titularitat municipal, parcel·la 9008 del polígon 45, referència cadastral 
46246A045090080000BF situat al costat del col·legi Julio Verne, i valorat en DOS 
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MIL SET-CENTS VUITANTA EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS 
(2.780,64 €), d'ús públic a patrimonial, pels motius exposats. " 
 
  Al mateix temps es va acordar "declarar esta part del camí parcel·la 
sobrant, de conformitat amb el que estableix l'article 7m, apartats 1 i 2, del 
Reglament de Béns de les Entitats Locals, aprovat per RD 1372/86 de 13 de juny." 
 
  Dutes a terme les gestions de comunicació de l' esmentat Acord al 
Registre de la Propietat Torrent-Tres per a la seua inscripció, s' ha advertit l' 
existència d' error en les coordenades de referenciació geogràfica de la part del camí 
municipal que consten en l' Acord Plenari de data 30/10/2019.  
 
  A la vista de això, ha sigut emès nou informe pel Topògraf municipal en 
data 12/11/2020 corregint l' esmentat error, del que resulten les següents 
coordenades: 
  

715083.92 4365987.97 
715082.48 4365993.86 
715085.65 4365994.64 
715095.42 4365996.67 
715103.61 4365997.96 
715112.48 4365999.29 
715121.27 4366000.53 
715121.23 4366000.90 
715121.79 4366001.01 
715125.13 4366001.70 
715125.53 4366001.76 
715131.40 4366002.77 
715134.31 4366003.62 
715139.34 4366004.54 
715139.41 4366004.61 
715143.33 4366005.22 
715144.92 4366005.37 
715155.17 4366007.33 
715167.22 4366009.59 
715175.10 4366011.01 
715185.63 4366013.15 
715194.14 4366014.86 
715199.56 4366015.85 
715202.41 4366016.46 
715202.52 4366016.57 
715217.97 4366019.30 
715232.48 4366022.02 
715232.98 4366022.14 
715233.29 4366022.65 
715234.03 4366024.87 
715234.40 4366025.98 
715236.09 4366022.62 
715237.08 4366020.56 
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715238.06 4366018.50 
715238.68 4366017.18 
715237.36 4366016.91 
715234.19 4366016.27 
715228.98 4366015.22 
715213.21 4366012.36 
715209.66 4366011.87 
715202.68 4366010.39 
715202.60 4366010.35 
715185.31 4366007.14 
715173.92 4366004.93 
715168.78 4366003.96 
715150.47 4366000.44 
715149.97 4366000.35 
715144.57 4365999.37 
715143.18 4365999.08 
715122.12 4365995.11 
715121.40 4365994.97 
715096.48 4365990.24 
715095.41 4365990.07 
715083.92 4365987.97 

  
  El reconeixement d'aquest error material, no comporta alteració 
substancial de l'Acord adoptat en data 30/10/2020 ni cap modificació sobre el seu 
contingut resolutori i, per tant, procedeix realitzar la correcció del citat error material 
d'acord amb el que es disposa en l'article 109.2 de la Llei 39/2015,d'1 d'octubre, del 
Procediment Administratiu Comú de les Administracions publiques a fi de donar 
continuïtat a la tramitació de l'expedient. 
 
  En conseqüència, previ dictamen de la Comissió Informativa 
corresponent, es proposa al Ple l'adopció del següent ACORD: 
 
  Primer.- Rectificar l'error en les coordenades de referenciació 
geogràfica del camí rústic de titularitat municipal, parcel·la 9008 del polígon 45, 
referència cadastral 46246A045090080000BF situat al costat del col·legi Julio Verne, 
de conformitat amb l'exposat. 
 
  Segon.- Comunicar este acord al Registre de la Propietat Torrent-Tres 
per a la seua inscripció conforme a allò que s'ha exposat, i procedir a efectuar la 
modificació corresponent en l'Inventari Municipal de Béns”. 
 
  De conformitat amb el dictamen emès per la Comissió Informativa núm. 
1, el Ple, en votació ordinària i per unanimitat, ACORDA, aprovar la proposta 
anterior. 
 
 
3.03. 16196/2020/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS PER TORRENT 
DE SUPORT AL POBLE SAHRAUÍ. 
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  Es dóna compte de la moció de l'epígraf, que es transcriu a 
continuació: 
 
  "EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
  El passat divendres 13 de novembre, les Forces Armades marroquines 
violaren deliberadament l'acord de "l'Alto el fuego" signat entre les dues parts del 
conflicte al Sàhara Occidental (Front Polisario i el Marroc) en enviar forces militars a 
través de tres rutes a l'est de la bretxa il·legal de Guerguerat cap als civils sahrauís 
que es manifestaven pacíficament en la zona des del 21 d'octubre. L'operatiu, que es 
considera un incompliment flagrant de l'acord, constitueix una agressió directa contra 
el poble sahrauí. 
 
  El Front Polisari i el Govern sahrauí responsabilitzen plenament al 
Regne del Marroc de totes les perilloses conseqüències d'aquest atac sobre la 
seguretat i estabilitat de la regió, i el futur de l'Acord de Pau que s'ha estancat durant 
anys a causa de l'incompliment referèndum d'autodeterminació, que és l'únic pacte i 
acord signat entre les parts sota la doble supervisió de Nacions Unides i la Unió 
Africana. 
 
  El poble sahrauí porta patint una tragèdia des de l'any 1975. Són 
múltiples i reiterades les resolucions de l'ONU reconeixent el dret del poble sahrauí a 
decidir el seu futur lliurement i la necessitat de buscar una solució justa i pacífica que 
implique el seu lliure exercici per la població del Sàhara Occidental, culminant 
d'aquesta manera aquest procés de descolonització inacabat. 
 
  El nostre país té un deute històric amb el poble sahrauí. No podem 
oblidar la responsabilitat política, històrica i ètica que té l'Estat espanyol en el procés 
de descolonització definitiu del Sàhara Occidental. 
 
  Per tot açò proposem l'adopció dels següents ACORDS: 
 
  PRIMER. Reafirmar la solidaritat i el suport de l'Ajuntaement de Torrent 
amb el poble sahrauí, en la seua justa lluita pels seus legítims drets i instar que el 
govern d'Espanya continue defensant davant l'ONU el pla de pau per a la lliure 
determinació del poble sahrauí. 
 
  SEGON. Reiterar que el problema del Sàhara Occidental és un procés 
de descolonització inacabat que ha de ser solucionat conforme el Dret Internacional. 
 
  TERCER. Exigir el respecte als DDHH en els territoris ocupats del 
Sàhara Occidental i l'immediat alliberament de tots els presos polítics sahrauís, i 
conéixer el destí de més de 500 civils desapareguts i 151 presoners de guerra, tal 
com han demandat les organitzacions de defensa dels DDHH. 
 
  Igualment es considera imprescindible garantir el lliure accés als 
territoris ocupats per a delegacions d'observadors i mitjans de comunicació; així com 
demanar al Consell de Seguretat de l'ONU i a la Comunitat Internacional que 
adopten les mesures necessàries per a la ràpida aplicació de l'ampliació del mandat 
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de la Missió de l'ONU per al referèndum al Sàhara Occidental (MINURSO) per a 
garantir el respecte dels DDHH en els territoris ocupats del Sàhara Occidental. 
 
  QUART. Incrementar l'ajuda alimentària i la cooperació amb la població 
sahrauí que resisteix en condicions infrahumanes en els campaments de refugiats 
sahrauís per a pal·liar les extremes condicions de vida dels seus habitants i cobrir les 
necessitats alimentàries, educatives i d'allotjament. 
 
  CINQUÉ. Instar la UE a complir la STJUE, en el sentit d'exigir que cap 
acord comercial entre la UE i el Marroc siga aplicable en el territori del Sàhara 
Occidental, ja que, tal com assenyala aquesta resolució, el Sàhara no forma part del 
Regne del Marroc. 
 
  SISÉ. Enviar aquesta moció a l'Ambaixador del Marroc a Madrid, a les 
autoritats sahrauís, al Govern espanyol, a la UE i al Secretari General de l'ONU". 
 
  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 
Compromís per Torrent, dos vots en contra del grup polític municipals Vox, i nou 
abstencions dels grups polítics municipals Popular i Ciudadanos, ACORDA, aprovar 
la moció anterior. 
 
Àudio:  03.03.mp3  
 
Vídeo:  http://videople.es/2708 
 
 
3.04. 16109/2020/GEN - APROVACIÓ PLA D'ORDENACIÓ DE RECURSOS 
ADMINISTRATIUS. 
 
  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: 
 
  “Vist el projecte de Pla d'Ordenació de recursos administratius de 
l'Ajuntament de Torrent, formulat pel Servei de Personal i la Secretaria General de 
l'Administració Municipal que té per objecte el diagnòstic de la situació actual i 
proposta d'actuació a curt i mitjà termini en relació amb el personal administratiu 
d'Administració General de l'Ajuntament de Torrent. 
 
  Considerant que en el citat Pla concorren els requisits i alguna de les 
mesures previstes en l'article 69 del RD Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, i en 
l'article 45 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'Ordenació i Gestió de 
la Funció Pública Valenciana estableix que: 
 
  Considerant que aquest Pla s'ha sotmés a negociació en el marc de la 
Mesa General de Negociació i en el de la Mesa de Negociació de Personal 
Funcionari celebrades ambdues el 19/11/2020. 
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  Per tot això, vist l'informe del Servei de Personal en virtut de les 
facultats delegades que m'estan conferides per Acord de la Junta de Govern Local 
de 21/06/2019, propose al Ple l'adopció del següent Acord: 
 
  1r) Aprovar el Pla d'Ordenació de recursos administratius de 
l'Ajuntament de Torrent que s'adjunta al present. 
 
  2n) Comunicar el present Acord a la Secretaria General de 
l'Administració Municipal i al Servei de Personal de l'Ajuntament de Torrent per a la 
realització dels tràmits necessaris per a l'execució i seguiment del citat Pla. 
 
  3r) Publicar el present Pla en el Diari Oficial de la Generalitat 
Valenciana i en el Tauler d'edictes de l'Ajuntament de Torrent”. 
 
  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 Compromís per 
Torrent i nou abstencions dels grups polítics municipals Vox i Popular, ACORDA, 
aprovar la proposta anterior. 
 
Àudio:  03.04.mp3  
 
Vídeo:  http://videople.es/2709 
 
 
4. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 2, D’URBANISME, MEDI AMBIENT, 
SEGURETAT CIUTADANA I MOBILITAT. 
 
4.01. 16816/2019/GEN – APROVACIÓ PROJECTE MODIFICACIÓ ESTUDI DE 
DETALL REINA SOFIA UNITAT D’EXECUCIÓ 4.9 DEL PGOU. 
 
  Es dóna compte de la proposta de l'epígraf, que es transcriu a 
continuació: 
 
  “Primer.- Per part d'Urbanas Crescendo S.L. es va presentar per a la 
tramitació municipal un projecte de Modificació de l'Estudi de Detall de Reina Sofia 
UE 4.9 del PGOU de Torrent, redactat pes arquitectes Luis Duart Alepuz i Miguel 
Vila Nacher de Duart-Vila Arquitectes SLP, el qual té per objecte unificar el criteri 
establert al Pla General, al Pla de Reforma Interior de la subzona 4E i a la resta dels 
Estudis de Detall de la zona Reina Sofia, a l'efecte de permetre entreplantes i nayes 
sempre que no excedisquen del 50% de la superfície de la planta a la que dona 
servei. 
 
  En l'Estudi de Detall vigent que es pretén modificar s'estableix que les 
nayes han de ser obertes no podent establir-se en elles elements de partició de sòl a 
sostre i no es permet en elles la instal·lació de locals humits de cap tipus, i el 
projecte de modificació pretén eliminar aquesta limitació. 
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  Segon.- L'informe ambiental i territorial estratègic favorable a la 
modificació es va emetre mitjançant Decret núm. 2231/2020 de 8 de juny, al qual 
s'assenyala que la modificació de l'Estudi de Detall no té efectes significatius en el 
medi ambient, i es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana el 26 de 
juny de 2020. 
  
  Tercer.- D'acord amb el que disposaven els informes tècnic i jurídic de 
22 i 26 de juny de 2020 respectivament, la Junta de Govern Local va acordar el 6 de 
juliol de 2020 sotmetre el projecte de modificació, en versió presentada en juny de 
2020, a informació pública i a consultes de les companyies subministradores durant 
el termini de vint dies hàbils.  
  
  En compliment d'aquest acord, es va publicar el corresponent anunci al 
diari Las Províncias el 4 d'agost de 2020 i al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana 
nº 32347 de 14 d'agost de 2020, havent estat la documentació a disposició del públic 
tant en les dependències municipals com en la pàgina web municipal. 
  
  Així mateix, es van realitzar consultes a les companyies 
subministradores de serveis i es va notificar als propietaris de les parcel·les 
afectades.  
  
  Quart.- Durant el període d' informació pública no consta la presentació 
de cap al·legació.  
  
  Respecte als serveis, consta informe favorable d'Aigües de L'Horta de 
5 d'agost de 2020 i informe de l'arquitecte municipal de 6 d'agost de 2020 on exposa 
que s'han realitzat consultes a les companyies subministradores a través de la 
plataforma INKOLAN i acompanya els condicionants tècnics indicats per I-DE Redes 
Eléctricas Inteligentes SAU, Nedgia Cegas, Orange España Telecomunicaciones 
Fijas, Jazztelm i Telefónica España assenyalant que s'hauran de tindre en compte 
per a les connexions i serveis a instal·lar. 
  
  Per altra banda, ja s'havia rebut abans del sotmetiment a informació 
pública l' informe favorable de la Direcció General d'Aviació Civil referent a les 
servitud aeronàutiques. 
  
  Cinqué.- S'ha emès informe per part de la Cap del Servei Jurídic 
Administratiu de l'Àrea de Territori i Ciutat i del Secretari general del Ple de 1 
d'octubre de 2020 al qual es contenen les següents CONSIDERACIONS 
JURÍDIQUES: 
  
  1ª.- Objecte, competència i procediment. 
  
  La modificació que es pretén te per objecte canviar les normes 
urbanístiques de l'Estudi de Detall, tractant-se d'una qüestió d'ordenació detallada. 
Segons ha informat l'arquitecte adscrit a la Secció de Planejament, la modificació no 
suposa modificació de l'aprofitament ni de l'ocupació. 
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  D'acord amb el que estableix l'article 44.5 de la Llei 5/2014 de 25 de 
juliol de la Generalitat, d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la 
Comunitat Valenciana, la competència per a la formulació i tramitació dels plans 
d'àmbit municipal i per a l'aprovació d'aquells que fixen o modifiquen l'ordenació 
detallada és municipal.  
  
  L'article 63.1 de la Llei 5/2014 d'Ordenació del Territori, Urbanisme i 
Paisatge de la Comunitat Valenciana estableix que els plans es modificaran pel 
procediment previst per a la seua aprovació. 
  
  S'han seguit els tràmits previstos a l'article 57 de l'esmentada Llei 
5/2014 -informació pública i consultes - i havent transcorregut el termini de vint dies 
previst, sense que s'hagen presentat al·legacions, procediria segons l'apartat 2 de 
l'article indicat, sotmetre el pla al Ple per a la seua aprovació. 
 
  Després de l'aprovació, caldria remetre una còpia digital a la 
Conselleria competent en urbanisme per a la seua inscripció en el Registre 
Autonòmic d'Instruments de Planejament Urbanístics i publicar l'acord i les normes 
urbanístiques al Butlletí Oficial de la Província, tot això de conformitat amb el que 
estableix l'article 63.1 de l'esmentada Llei 5/2014. 
 
  2ª.- Òrgan competent. 
 
  L'òrgan competent per a l'aprovació dels plans correspon al Ple d'acord 
amb l'article 123.1.i) de la Llei reguladora de les Bases de Règim Local. 
 
  3ª.- Recursos. 
 
  Al tractar-se d'una disposició de caràcter general, l'acord d'aprovació 
pot ser objecte de recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa 
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de València en el termini de dos 
mesos comptadors des del dia següent a la seua publicació.  
  
  Per tant, Per tant, fent ús de les competències atribuïdes per delegació 
d'Alcaldia mitjançant Decret nº 1661/2020 de 14 d'abril, es PROPOSA AL PLE que 
per majoria simple adopte l'ACORD següent: 
  
  Primer.- Aprovar la Modificació de l'article 1.4 de l'Estudi de Detall 
Reina Sofia UE 4.9 del PGOU de Torrent, promogut per Urbanas Crescendo SL 
redactat pes arquitectes Luis Duart Alepuz i Miguel Vila Nacher de Duart-Vila 
Arquitectes SLP., presentat per registre d'entrada 2020017911. 
  
  Segon.- Remetre una còpia digital del projecte a la Conselleria 
competent en urbanisme per a la seua inscripció en el Registre Autonòmic 
d'Instruments de Planejament Urbanístics i publicar l'acord i les normes 
urbanístiques aprovades al Butlletí Oficial de la Província i notificar l'acord als 
interessats, amb indicació dels recursos procedents”. 
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  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, i onze abstencions dels grups polítics municipals Vox, 
Compromís per Torrent i Popular, ACORDA, aprovar la proposta anterior. 
 
 
4.02. 16012/2020/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL POPULAR PER A 
RECOLZAR LA SOL·LICITUD I SIGNATURES CIUTADANES PRESENTADES 
PER L'AVV RAMÓN Y CAJAL I ADJACENTS, EL 4 DE NOVEMBRE DE 2020. 
 
  Es dóna compte de la moció de l'epígraf, que copiada literalment diu: 
 
  "EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
  
  El barrio del Alter, situado en el triángulo urbano que delimitan las 
calles Ramon y Cajal, Valencia y Gómez Ferrer, alberga una población de 
aproximadamente 3.000 personas, mayoritariamente envejecida, con un tejido 
comercial en decadencia, debido a las características socioeconómicas de esta 
zona.  
  
  Este barrio, es por naturaleza atractivo para cualquier ciudadano por su 
cercanía a los servicios más básicos, como: sanitarios, educacionales, 
administrativos o de transporte. Se sitúa a escasos metros de todos los puntos de 
interés de la ciudad, combinando su tranquilidad y sosiego con su plena inclusión en 
el centro neurálgico de la ciudad. 
  
  Pero, en la actualidad, existe una gran mayoría de inmuebles 
deshabitados, situación propiciada por el descenso progresivo de población natural 
del barrio y la movilidad de las nuevas generaciones de éste hacia otras zonas de la 
ciudad en expansión. Este escenario ha favorecido un alto grado de viviendas 
ocupadas ilegalmente, lo que redunda en inseguridad, marginalidad y acelera la 
degradación paulatina de la zona. 
  
  Otro motivo que desalienta la inversión privada en el barrio es su 
situación dentro del Casco Histórico, lo que lleva aparejado una protección reforzada 
para las viviendas situadas en su seno. Esta protección impone, como regla general, 
el no poder derribar, ni abrir nuevas entradas a las viviendas, como puedan ser 
puertas de garaje. Este hecho sería superfluo si no se tratara de calles peatonales y 
sin posibilidad de estacionar, por lo que la regeneración y llegada de nuevos 
residentes se impone muy difícil.  
  
  La protección de las viviendas y de los entornos urbanos tradicionales 
es fundamental, pero se ha de realizar una ponderación entre el mantenimiento de 
estos espacios y las necesidades reales de los barrios, modulando la rigidez de la 
normativa urbanística en base a esta valoración de intereses.  
  
  El Ayuntamiento de Torrent no pude ser ajeno a esta situación, por lo 
que ha de liderar un plan para la rehabilitación urbana y social de este barrio. Y que 
mejor medio que a través de la empresa pública Nous Espais, entidad pública 
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encargada del ámbito de la vivienda en la ciudad. Esta actuación tiene que tener 
como objetivo revertir la situación social en el barrio, convirtiéndolo en una zona de 
la ciudad atractiva para la residencia de personas de todos los tramos de edad, y de 
diferente poder adquisitivo. Trasladar modelos de éxito en regeneración urbana de 
otras ciudades, puede ser una buena opción para comenzar a estudiar el futuro de 
este barrio.  
  
  Esta situación ha llevado a la Asociación de Vecinos de Ramón y Cajal 
y adyacentes, a presentar ante el Ayuntamiento de Torrent, en fecha 4 de noviembre 
de 2020, más de 1.000 firmas solicitando una serie de reivindicaciones, a las que el 
Grupo Popular en el Ayuntamiento de Torrent nos adherimos completamente. 
  
  El tejido asociativo de nuestra ciudad es rico y amplio, por lo que la 
conexión entre los representantes municipales y los representantes vecinales se 
hace fundamental, con una retroalimentación continua y prioritaria. Las asociaciones 
vecinales, son el mejor vehículo para trasladar a los dirigentes municipales las 
demandas y problemáticas, que las diversas zonas de Torrent poseen. Por lo que las 
reivindicaciones de estas entidades son un compromiso ineludible, por lo menos 
para este grupo. 
  
  Por todo lo expresado, elevamos al Pleno la adopción de los siguientes 
ACUERDO: 
  
  PRIMERO. Instar a la Junta de Gobierno Local a dar cumplimiento a 
las solicitudes realizadas por al A.VV. de Ramón y Cajal y adyacentes, en su escrito 
de fecha 27 de octubre de 2020, registrado ante el Ayuntamiento de Torrent el 4 de 
noviembre de 2020".  
 
  De conformitat amb el dictamen emès per la Comissió Informativa núm. 
2, el Ple, en votació ordinària i per unanimitat, ACORDA, aprovar la moció anterior. 
 
Àudio:  04.02.mp3  
 
Vídeo:  http://videople.es/2710 
 
 
4.03. 16013/2020/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL VOX DE SUPORT A LA 
SOL·LICITUD I SIGNATURES CIUTADANES PRESENTADES PER L'AVV 
RAMÓN Y CAJAL I ADJACENTS, EL 4 DE NOVEMBRE DE 2020. 
 
  Es dóna compte de la moció de l'epígraf, que es transcriu a 
continuació: 
 
  “EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
  
  El barrio del Alter, situado en el triángulo urbano que delimitan las 
calles Ramón y Cajal, Valencia y Gómez Ferrer, alberga una población de 
aproximadamente 3.000 personas, mayoritariamente envejecida, con un tejido 
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comercial en decadencia, debido a las características socioeconómicas de esta 
zona.  
  
  Este barrio, es por naturaleza atractivo para cualquier ciudadano por su 
cercanía a los servicios más básicos, como sanitarios, educacionales, 
administrativos o de transporte. Se sitúa a escasos metros de todos los puntos de 
interés de la ciudad, combinando su tranquilidad y sosiego con su plena inclusión en 
el centro neurálgico de la ciudad. 
  
  Pero, en la actualidad, existe una gran mayoría de inmuebles 
deshabitados, situación propiciada por el descenso progresivo de población natural 
del barrio y la movilidad de las nuevas generaciones de éste hacia otras zonas de la 
ciudad en expansión. Este escenario ha favorecido un alto índice de viviendas 
ocupadas ilegalmente, lo que redunda en inseguridad, marginalidad y acelera la 
degradación paulatina de la zona. 
  
  Otro motivo que desalienta la inversión privada en el barrio es su 
situación dentro del Casco Histórico, lo que lleva aparejado una protección reforzada 
para las viviendas situadas en su seno. Esta protección impone, como regla general, 
no proceder a su derribo ni abrir nuevas entradas a las viviendas, como puedan ser 
puertas de garaje. Este hecho sería superfluo si no se tratara de calles peatonales y 
sin posibilidad de estacionar, por lo que la regeneración y llegada de nuevos 
residentes se impone muy difícil.  
  
  La protección de las viviendas y de los entornos urbanos tradicionales 
es fundamental, pero se ha de realizar una ponderación entre el mantenimiento de 
estos espacios y las necesidades reales de los barrios, modulando la rigidez de la 
normativa urbanística en base a esta valoración de intereses.  
  
  El Ayuntamiento de Torrent no pude ser ajeno a esta situación, por lo 
que ha de liderar un plan para la rehabilitación urbana y social de este barrio. Esta 
actuación tiene que tener como objetivo revertir la situación social en el barrio, 
convirtiéndolo en una zona de la ciudad atractiva para la residencia de personas de 
todos los tramos de edad, y de diferente poder adquisitivo. Trasladar modelos de 
éxito en regeneración urbana de otras ciudades puede ser una buena opción para 
comenzar a estudiar el futuro de este barrio, encomienda que podría ser asignada a 
la empresa pública Nous Espais.  
  
  Esta situación ha llevado a la Asociación de Vecinos de Ramón y Cajal 
y adyacentes, a presentar ante el Ayuntamiento de Torrent, en fecha 4 de noviembre 
de 2020, más de 1.000 firmas solicitando una serie de reivindicaciones, a las que el 
Grupo Municipal VOX TORRENT se adhiere y que presenta al Pleno de la 
Corporación.  
  
  El tejido asociativo de nuestra ciudad es rico y amplio, por lo que la 
conexión entre los representantes municipales y los representantes vecinales se 
hace fundamental, y que cobrará mayor notoriedad cuando se constituya la 
Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones de Quejas, en la que existirá 
una retroalimentación continua y prioritaria. Las asociaciones vecinales, son el mejor 
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vehículo para trasladar a los dirigentes municipales las demandas y problemáticas 
que las diversas zonas de Torrent poseen, por lo que las reivindicaciones de estas 
entidades son un compromiso ineludible. 
  
  Por todo lo expresado, elevamos al Pleno la adopción del siguiente 
ACUERDO: 
  
  PRIMERO. Instar a la Junta de Gobierno Local a dar cumplimiento a 
las solicitudes realizadas por la Asociación Ramón y Cajal y adyacentes, en su 
escrito de fecha 27 de octubre de 2020, registrado ante el Ayuntamiento de Torrent 
el 4 de noviembre de 2020".  
 
  De conformitat amb el dictamen emès per la Comissió Informativa núm. 
2, el Ple, en votació ordinària i per unanimitat, ACORDA, aprovar la moció anterior. 
 
 
4.04. 16069/2020/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS PER TORRENT 
PER DONAR SUPORT A LA SOL·LICITUD I SIGNATURES CIUTADANES 
PRESENTADES PER L'AVV RAMÓN Y CAJAL I ADJACENTS, EL 4 DE 
NOVEMBRE DE 2020. 
 
  Es dóna compte al Ple de la moció de l'epígraf, que copiada literalment 
diu:  
 
  “EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
  El barri de l'Alter, situat al triangle urbà que delimiten els carrers Ramon 
y Cajal, València i Gómez Ferrer, alberga una població d'aproximadament 3.000 
habitants, amb una mitjana d'edat superior als 55 anys, que comparteixen un teixit 
comercial molt afectat per l'estat d'abandó municipal de les seues infraestructures 
públiques. 
 
  Aquest barri és per naturalesa atractiu per a qualsevol ciutadà per la 
seua proximitat als serveis més bàsics, com: sanitaris, educacionals, administratius o 
de transport. Se situa a escassos metres de tots els punts d'interés de la ciutat, 
combinant la seua tranquil•litat amb la integració al centre neuràlgic de la ciutat.  
  
  No obstant, actualment, hi ha una gran majoria d'immobles deshabitats; 
una situació provocada pel descens progressiu de població natural de barri i la 
mobilitat de les noves generacions cap a altres zones de la ciutat en expansió. 
Aquest escenari ha afavorit un significatiu nombre d'habitatges ocupats il•legalment, 
el que redunda en inseguretat, marginalitat i accelera la degradació gradual de la 
zona.  
  
   Un altre motiu que desanima la inversió privada al barri és la seua 
situació dins del Centre Històric, el que comporta una protecció reforçada per als 
habitatges situats en el seu si. Aquesta protecció imposa, com a regla general, el no 
poder enderrocar, ni obrir noves entrades als habitatges, com ara portes de garatge. 
Aquest fet seria superflu si no es tractara de carrers de vianants i sense possibilitat 
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d'estacionar, de manera que la regeneració i arribada de nous residents esdevé molt 
difícil.  
  
  La protecció dels habitatges i dels entorns urbans tradicionals és 
fonamental; en conseqüència s'han d'efectuar les inversions municipals necessàries 
per a fer compatible la vida del barri amb la conservació dels seus valors 
patrimonials, per a transmetre la bellesa del mateix a les generacions futures. 
  
  L'Ajuntament de Torrent no pot mostrar-se ser aliè a aquesta situació, 
pel que ha de liderar un Pla per a la rehabilitació i embelliment urbà del barri, que 
potencie alhora el el seu atractiu social, perquè uns carrers sense veïnat esdevenen 
en espais sense vida.  
  
  Actualment l'empresa municipal Nous Espais, és l'entitat pública 
encarregada de gestionar els recursos l'habitatge públic a la ciutat. L'actuació que 
precisa el barri ha de tindre com a objectiu revertir la situació social dels seus espais 
i carrers, convertint-lo en una zona de la ciutat atractiva per a la residència de 
persones en totes les etapes de la vida. Traslladar models d'èxit en regeneració 
urbana d'altres ciutats, pot ser una bona opció per començar a estudiar el futur 
d'aquest barri. 
  
  Aquesta situació ha portat l'Associació de Veïns de Ramón y Cajal i 
adjacents, a presentar davant l'Ajuntament de Torrent, en data 4 de novembre de 
2020, més de 1.000 signatures sol•licitant una sèrie de reivindicacions, a les que el 
Grup Municipal de Compromís a l'Ajuntament de Torrent ens hi adherim, com no 
podia ser d'una altra manera. 
  
  El teixit associatiu de la nostra ciutat és ric i ampli, de manera que la 
connexió entre els representants municipals i els representants veïnals resulta 
fonamental, amb una retroalimentació contínua i prioritària. Les associacions veïnals, 
són el millor vehicle per traslladar als dirigents municipals les demandes i 
problemàtiques, que les diverses zones de Torrent tenen. Pel que les reivindicacions 
d'aquestes entitats són un compromís ineludible, almenys per a aquest grup. 
  
  Per tot allò expressat, elevem a Ple l'adopció del següent ACORD: 
  
  Instar la Junta de Govern Local a donar compliment a les sol·licituds 
realitzades per a l'AA.VV. de Ramón y Cajal i adjacents, en el seu escrit de data 27 
d'octubre de 2020, registrat davant l'Ajuntament de Torrent el 4 de novembre de 
2020". 
 
  De conformitat amb el dictamen emès per la Comissió Informativa núm. 
2, el Ple, en votació ordinària i per unanimitat, ACORDA, aprovar la moció anterior. 
 
 
4.05. 16222/2020/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA PER A INSTAR 
A LA CONFEDERACIÓ HIDROGRÀFICA DEL XÚQUER A L'ACTUACIÓ URGENT 
I PERMANENT EN ELS ÁMBITS DE LA SEUA COMPETÈNCIA. 
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  Es dóna compte de la moció de l'epígraf amb el contingut següent: 
 
  “EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
  
  L'últim temporal patit a la Comunitat Valenciana, i especialment a la 
nostra comarca i comarques veïnes, ha tingut unes greus conseqüències per al 
conjunt de la ciutadania, el sector agrícola i les infraestructures públiques i privades. 
  
  La Confederació Hidrogràfica del Xúquer és en virtut del Reial Decret 
650/1987, de 8 de maig, pel que es defineixen els àmbits territorials dels Organismes 
de Conca i dels plans hidrològics, l'administració pública responsable de 
l'administració i control del Domini Públic Hidràulic en el nostre àmbit territorial. 
  
  Entre les seues competències e troba de forma rellevant la del 
manteniment del patrimoni que, d'acord amb la Llei 1/2001, de 20 de juliol, estableix 
que "constituïxen el domini públic hidràulic, entre altres bens, els llits de corrents 
naturals, continues o discontinues i els llits dels llacs, llacunes i embassaments 
artificials, en llits públics". 
  
  La transposició de la Directiva 2007/60/CE relativa a la avaluació i 
gestió dels riscos d'inundació al nostre ordenament jurídic mitjançant el Reial Decret 
903/2010, va establir la obligació d'elaborar mapes de perillositat i risc d'inundació, 
intervenint en aquelles que superaren uns determinats llindars de referència 
mitjançant plans directes. Precisament la Confederació hidrogràfica del Xúquer va 
ser la responsable de la seua redacció al seu àmbit competencial, i era a continuació 
la seua responsabilitat executar aquelles accions precises per a la seua correcció, o 
com a mínim el seu correcte anàlisi i preparació. 
  
  Este treball es tradueix en els informes del Sistema Nacional de 
Cartografia de Zones Inundables, que per si mateix assumia que eres espais d'alt 
risc els barrancs de Torrent, Picassent, Cavalls, Gallego, Realon, Saleta, Xiva... tots 
ells pertanyents al patrimoni hidràulic públic gestionat per la Confederació. 
  
  La competència, per tant, de la Confederació queda clarament 
establida per les disposicions normatives que a esta regulen. Si bé els Ajuntaments 
han oferit en repetides ocasiones realitzar les labors de manteniment i neteja d'estos 
espais, les sol·licituds han sigut desateses, en ocasions s'han resolt una volta s'havia 
superat el ris i fins i tot s'ha aplicat el règim sancionador de la Confederació per les 
accions de manteniment i neteja 
que s'havien realitzat. 
  
  Esta situació, que acaba repercutint en la economia i en la vida dels 
municipis, que pateixen anualment les conseqüències de la mancança de 
manteniment i neteja, i es troben davant la dificultat de no poder intervindre, però no 
troben en la Confederació la intervenció precisa. 
  
  D'altra banda, la cogovernança i la col·laboració entre les 
administracions, com un dels principis que han de regir l'actuació de les 
administracions públiques, implica la participació d'estes en aquelles, més encara 
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quan els seus administrats són, en última instància, els mateixos. És per tant precisa 
la creació d'ens i organismes que permitisquen la col·laboració i una comunicació 
fluida, de manera que l'Assemblea d'usuaris, en la mida en que representa a una 
part dels municipis que es troben dins de l'àmbit territorial i competencial de la 
Confederació, amplie la seua composició o bé es cree un grup de treball a l'efecte de 
respondre així mateix als municipis que consten de patrimoni hidràulic públic i es 
veuen afectats per la problemàtica exposada. 
  
  Pels motius exposats, es proposa la adopció dels següents ACORDS: 
  

- Instar a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer a la intervenció 
immediata i permanent en matèria de manteniment i neteja del 
patrimoni hidràulic públic junt a les inversions precises en 
infraestructures, així com a autoritzar de forma diligent, agilitzant les 
sol·licitud d'intervenció dels Ajuntament, entenent estes com a una 
execució de les competències pròpies de la Confederació . 
  
- Instar a la Confederació hidrogràfica del Xúquer a la creació d'un 
organisme participatiu que agrupe als municipis que, d'acord amb els 
seus propis estudis, es troben en risc moderat, alt i extrem 
d'inundacions relacionades amb elements del patrimoni hidràulic de la 
Confederació. 
  
- Donar trasllat dels presents acords a la Presidència de la 
Confederació Hidrogràfica del Xúquer, així com al Consell de l'Aigua de 
la demarcació. 
  
- Donar trasllat dels presents acord a la Conselleria d'Agricultura, 
Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica. 
  
- Donar trasllat dels presents acord a la Delegació de Govern en la 
Comunitat Valencia, així com al Ministeri per a la Transició Ecològica i 
el Repte Demogràfic". 

 
  De conformitat amb el dictamen emès per la Comissió Informativa núm. 
2, el Ple, en votació ordinària i per unanimitat, ACORDA, aprovar la moció anterior. 
 
Àudio:  04.05.mp3  
 
Vídeo:  http://videople.es/2711 
 
 
4.06. 8525/2020/GEN - PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DE L’ESTUDI DE 
DETALL DEL PLA PARCIAL SECTOR 11, ILLA URBANA 4. 
 
  Es dóna compte de la proposta de l'epígraf, que es transcriu a 
continuació: 
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  “Primer.- Per part d'Urbanas Crescendo es va presentar en maig de 
2019 una proposta d'Estudi de Detall de l'illa urbana 4 del Pla Parcial del Sector 11, 
l'objecte del qual és realitzar una divisió de parcel·la en sis parcel·les independents, 
distribuint l'edificabilitat total entre elles, d'acord amb el que disposen les ordenances 
del Pla Parcial del Sector. 
  
  Segon.- L'informe ambiental i territorial estratègic favorable a la 
modificació es va emetre mitjançant Decret núm. 5240/2019 de 4 de desembre, al 
qual s'assenyala que l'Estudi de Detall que es proposa no té efectes significatius en 
el medi ambient, i es va publicar al DOGV núm.8733 de 5 de febrer de 2020. 
  
  Tercer.- D'acord amb els informes favorables que consten a l'expedient 
- del Cap de Secció del Sistema d'Informació Geogràfica de 26 de juny respecte a la 
conformitat amb la base cartogràfica municipal, de l'Arquitecte Municipal de 20 de 
gener de 2020 i de la Cap de Secció de Gestió Urbanística de 5 de febrer de 2020 -, 
la Junta de Govern Local va acordar en la sessió de 15 de juny de 2020, sotmetre-la 
a informació pública i consultes pel termini de vint dies.  
  
  L'edicte de sotmetiment a informació pública es va publicar al diari Las 
Provincias el 7 de juliol de 2020 i al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana núm. 
8856 el 14 de juliol de 2020 i l'acord es va inserir a la seu electrònica municipal, 
havent estat la documentació a disposició del públic tant en les dependències 
municipals com en la pàgina web municipal. 
  
  Així mateix, es van realitzar consultes a les companyies 
subministradores de serveis i es va remetre l'acord a l'Associació de Veïns de El 
Vedat. 
  
  Quart.- Durant el període de consultes i informació pública no consta la 
presentació de cap al·legació. Al respecte consta informe de l'arquitecte municipal 
d'1 de juliol de 2020 on exposa que s'han realitzat consultes a les companyies 
subministradores a través de la plataforma INKOLAN i acompanya els condicionants 
tècnics indicats per Telefónica, Nedgia Cegas i I.DE Redes Eléctricas Inteligentes 
SAU que s'hauran de tindre en compte per a les connexions i serveis a instal·lar. 
  
  Per altra banda es va rebre Informe vinculant de la Direcció General 
d'Aviació Civil del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, de 14 de gener 
de 2020, de caràcter favorable a l'Estudi de Detall respecte a les servituds 
aeronàutiques, al qual es recorda que l'execució de qualssevol construcció, 
instal·lació o plantació requerirà acord previ favorable de l'Agència Estatal de 
Seguretat Aèria. 
  
  Cinqué.- El 14 de setembre de 2020 s'ha emès informe jurídic per la 
cap del Sevei jurídic administratiu de l'Àrea de Territori i Ciutat i pel Secretari general 
del Ple al qual es contenen les següents CONSIDERACIONS JURÍDIQUES: 
  
  1ª.- Objecte i competència. 
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  D'acord amb el que disposa l'article 41 de la Llei 5/2014 de 25 de juliol 
de la Generalitat, d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat 
Valenciana, els Estudis de Detall es formularan per a les àrees delimitades o en els 
casos definits pels plans de rang superior i han de comprendre com a mínim, illes de 
cases o unitats urbanes equivalents completes. 
 
  Segons s'ha exposat a l'informe emès per l'arquitecte municipal el 20 
de gener de 2020, les ordenances del Pla Parcial del Sector 11 als articles 5.3.5.1 i 
5.3.5.4 preveuen expressament que mitjançant estudi de detall es produïsquen 
segregacions en la parcel·lació prevista. 
 
  D'acord amb el que estableix l'article 44.5 de la Llei 5/2014 de 25 de 
juliol de la Generalitat, d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la 
Comunitat Valenciana, la competència per a la formulació i tramitació dels plans 
d'àmbit municipal i per a l'aprovació d'aquells que fixen o modifiquen l'ordenació 
detallada és municipal.  
  
  2ª Procediment. 
 
  S'han seguit els tràmits previstos a l'article 57 de la Llei 5/2014 -
informació pública i consultes - i havent transcorregut el termini de vint dies previst, 
sense que s'hagen presentat al·legacions, procediria segons l'apartat 2 de l'article 
indicat, sotmetre el pla al Ple per a la seua aprovació. 
 
  Després de l'aprovació, caldria remetre una còpia digital a la 
Conselleria competent en urbanisme per a la seua inscripció en el Registre 
Autonòmic d'Instruments de Planejament Urbanístics i publicar l'acord al Butlletí 
Oficial de la Província. 
 
  3ª.- Òrgan competent. 
 
  L'òrgan competent per a l'aprovació dels plans correspon al Ple d'acord 
amb l'article 123.1.i) de la Llei reguladora de les Bases de Règim Local. 
 
  4ª.- Recursos. 
 
  Al tractar-se d'una disposició de caràcter general, l'acord d'aprovació 
pot ser objecte de recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa 
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de València en el termini de dos 
mesos comptadors des del dia següent a la seua publicació.  
 
  Per tant, Per tant, fent ús de les competències atribuïdes per delegació 
d'Alcaldia mitjançant Decret nº 1661/2020 de 14 d'abril, es PROPOSA AL PLE que 
per majoria simple adopte l'ACORD següent: 
  
  PRIMER. Aprovar l'Estudi de Detall de l'illa urbana 4 del Pla Parcial del 
Sector 11-Santa Apolonia- del PGOU de Torrent, redactat pels arquitectes Luis Duart 
Alepuz i Miguel Vila Nacher, datat en juny de 2019 i presentat per Urbanas 
Crescendo S.L. amb registre d'entrada 2019017438. 

Pàgina 23 de 40 



Ple Ordinari 03-12-2020 

  
  S'ha de tindre en compte els condicionants tècnics indicats per 
Telefónica, Nedgia Cegas i I.DE Redes Eléctricas Inteligentes SAU així com que 
l'execució de qualssevol construcció, instal·lació o plantació requerirà acord previ 
favorable de l'Agència Estatal de Seguretat Aèria. 
  
  SEGON. Remetre una còpia digital de l'Estudi de Detall a la Conselleria 
competent en urbanisme per a la seua inscripció en el Registre Autonòmic 
d'Instruments de Planejament Urbanístics i posteriorment publicar l'acord al Butlletí 
Oficial de la Província i notificar l'acord als interessats amb indicació dels recursos 
procedents”. 
 
  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, i onze abstencions dels grups polítics municipals Vox, 
Compromís per Torrent i Popular, ACORDA, aprovar la proposta anterior. 
 
 
4.07. 16380/2020/GEN - MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL VOX PER A LA 
REACTIVACIÓ DE LA NETEJA I MANTENIMENT DEL BARRI XENILLET. 
 
  Es dóna compte de la moció de l'epígraf, el text literal de la qual és: 
 
  “EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
  
  El grupo municipal VOX TORRENT presenta una moción para la 
creación un Plan de reactivación de limpieza y mantenimiento en el barrio del 
Xenillet. Denunciamos en una exposición clara y contundente el abandono al que 
han estado sometidos los vecinos de dicho barrio en cuestiones relacionadas con la 
limpieza, mantenimiento de la zona e inseguridad. 
  
  Actualmente, el barrio del Xenillet presenta un grave problema de 
salubridad; además de una manifiesta inacción a la hora de hacer cumplir las 
ordenanzas en esta materia. Hemos constatado la dejadez en la que se encuentran 
innumerables contenedores de la zona; encontrándose abandonados, sucios y con 
graves desperfectos. Asimismo, la limpieza de sus calles está en clara desventaja 
con el resto de calles del municipio, de cuyas consecuencias hacemos responsable 
a este Ayuntamiento.  
  
  Cada vez son más las voces que muestran preocupación por la 
suciedad en el barrio del Xenillet, así como por los residuos que se acumula en los 
receptáculos de reciclaje, la falta de limpieza de los mismos, los desperfectos en 
muchos de los contenedores de basura, los numerosos imbornales obturados, el 
vertido de la basura en el barranco... Existe una falta clara de limpieza y de recogida 
de residuos. La situación es cada vez más alarmante y evidente ante los ojos de los 
vecinos, así como de los que visitan la zona; lo que obliga, más si cabe, a un 
replanteamiento de las condiciones de limpieza viaria y de recogida de residuos en 
esta zona. Consideramos que, el gobierno de la ciudad de Torrent debe mejorar el 
control del servicio, y es responsabilidad del mismo replantear el aumento de los 
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servicios de mantenimiento y frecuencia de recogida para garantizar una buena 
limpieza viaria en todas las zonas del Xenillet. La Ordenanza Municipal de Torrent 
sobre RECOGIDA DE RESIDUOS URBANOS Y LIMPIEZA VIARIA dice en su 
artículo 2 que: "las recogidas de residuos urbanos comunes y especiales le 
corresponde al Ayuntamiento".  
  
  No obstante, nuestra propuesta no solo viene a poner de manifiesto la 
situación de suciedad y dejadez del barrio, sino la peligrosidad e inseguridad de la 
zona, la ocupación ilegal con las consecuencias que de ella se derivan y las 
condiciones en las que se encuentra el retén de la Policía Local, cuyas instalaciones 
muestran un manifiesto abandono. 
  
  Por todo ello, el grupo municipal VOX TORRENT propone al Pleno de 
la Corporación la aprobación, si procede, de los siguientes ACUERDOS: 
  
  PRIMERO. Instar al equipo de gobierno al estudio y creación un Plan 
de reactivación de la limpieza y el mantenimiento en el barrio Xenillet.  
  
  SEGUNDO. Instar al equipo de gobierno a que solicite a la empresa 
adjudicataria del servicio de limpieza y aseo viario, la adopción de medidas 
correctoras para subsanar las deficiencias en el mismo y a que ejecute el contrato de 
manera que garantice "un óptimo estado de limpieza". 
  
  TERCERO. Instar a la Concejalía de Seguridad a que estudie la 
posibilidad de incorporar un turno de tarde en el retén de la Policía Local, pues es en 
este tramo de la jornada cuando más conflictos se producen". 
 
  De conformitat amb el dictamen emès per la Comissió Informativa núm. 
2, el Ple, en votació ordinària i per nou vots a favor dels grups polítics municipals Vox 
i Popular, tretze vots encontra dels grups polítics municipals Ciudadanos i Socialista, 
i dos abstencions del grup polític municipal Compromís per Torrent, ACORDA, 
desestimar la moció anterior. 
 
Àudio:  04.07.mp3  
 
Vídeo:  http://videople.es/2712 
 
 
5. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 3, ADMINISTRACIÓ, BENESTAR SOCIAL, 
EDUCACIÓ I JOVENTUT. 
 
5.01. 15505/2020/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS PER TORRENT 
SOBRE BEQUES UNIVERSITÀRIES. 
 
  Es dóna compte de la moció de l’epígraf, que copiada textualment diu: 
 
  “EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
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  L'accés universal a l'educació universitària es configura com a una de 
les fites més importants alhora de democratitzar el coneixement i la formació en 
aquest àmbit d'educació superior. 
  
   Aquesta universalització passa per garantir els mecanismes per a 
facilitar l'accés i permanència i aprofitament dels estudis universitaris a totes 
aquelles persones que vulguen cursar-los, independentment de les seues condicions 
personals, socials o econòmiques.  
  
   Si parlem de l'accés a la universitat, a més dels processos d'acreditació 
i accés als estudis universitaris, es troba una gran barrera econòmica en forma de 
taxes i preus de matrícula, que dificulta a una nombre considerable de persones les 
possibilitats d'iniciar aquests estudis. 
 
   Per a garantir que, tot i la situació econòmica de partida, es puga 
accedir i romandre en condicions d'igualtat a la universitat, les beques d'estudi 
esdevenen una ferramenta fonamental. Aquestes beques, convocades tant pel 
Ministeri com per la Conselleria competents en universitats, i que cobreixen el preu 
de matrícula, possibiliten la realització d'estudis universitaris a milers de persones 
que no poden fer front al pagament de les mateixes. 
  
   En concret, les beques convocades per la Generalitat Valenciana, han 
possibilitat que, en el curs 2019-2020, 3.443 estudiants hagen pogut cursar els seus 
estudis universitaris amb exempció de matrícula, d'acord amb la resolució de 19 
d'octubre de 2020 de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat 
Digital. 
  
   No obstant això, els terminis de resolució de les beques, que depen del 
Ministeri, la Conselleria d'Universitats i innovació i les universitats provoquen 
incertesa per als i les estudiants que no saben si podran fer front al pagament del 
seus estudis 
  
   A aquest efecte, i per a garantir que les beques universitàries es 
concedisquen sempre en el curs acadèmic vigent, l'article 27 de l'ordre de 21/2016, 
de 10 de juny, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual 
s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de les beques per a la 
realització d'estudis universitaris en les universitats de la Comunitat Valenciana, 
estableix un termini no superior des de la convocatòria fins a la resolució de les 
persones beneficiàries de les mateixes. 
  
   Aquesta convocatòria, però, està a més condicionada als processos 
per a la resolució de les beques que concedeix el Ministeri, ja que aquestes són 
incompatibles amb les autonòmiques. 
  
   A més, durant aquest curs acadèmic 2019-2020, marcat per la 
pandèmia de la COVID-19, els tràmits i procediments s'han endarrerit per la situació 
excepcional, havent-se resolt les beques, de manera definitiva, en el mes d'octubre 
de 2020, 3 mesos després d'haver finalitzat el curs. 
 

Pàgina 26 de 40 



Ple Ordinari 03-12-2020 

   Perquè les beques siguen un element que assegure la possibilitat 
d'estudiar en la universitat a qui més ho necessita, cal que aquestes, així com els 
seus procediments de concessió, donen certeses a l'alumnat, i per això cal dedicar 
esforços a millorar la tramitació de les mateixes, pensant sempre en garantir eixe 
accés universal als estudis superiors. 
  
   És per això que presentem la proposta de resolució següent: 
  
  PROPOSTES D'ACORD 
  
  El plenari de l'Ajuntament de Torrent insta al Consell a: 
  
  PRIMER. Fer una revisió, en col·laboració amb les Universitats 
públiques, dels tràmits i gestions vinculades al procediment de sol·licitud, tramitació i 
concessió de les beques universitàries, amb l'objectiu d'agilitzar el mateix i finalitzar-
lo en compliment dels terminis vigents en l'ordre de convocatòria. 
  
  SEGON. Convocar les beques universitàries sempre durant les 
primeres setmanes del curs acadèmic, en un termini no superior al 30 de novembre. 
  
  El plenari de l'Ajuntament de Torrent insta al govern d'Espanya a: 
  
  TERCER. Agilitzar la tramitació i concessió de les beques universitàries 
competència del Ministeri, per tal de facilitar i agilitzar la gestió i atorgament de les 
beques autonòmiques". 
 
  De conformitat amb el dictamen emès per la Comissió Informativa núm. 
3, el Ple, en votació ordinària i per unanimitat, ACORDA, aprovar la moció anterior. 
 
Àudio:  05.01.mp3  
 
Vídeo:  http://videople.es/2713 
 
 
5.02. 15533/2020/GEN - APROVACIO DEL IV PLA MUNICIPAL DE PREVENCIÓ 
DE DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES TRANSTORNS ADDICTIUS 2021-2024. 
 
  Es dóna compte de la proposta formulada pel Sr. José Antonio 
Castillejo Durán, regidor delegat de l’Àrea d’Atenció i Solidaritat, que copiada 
literalment diu: 
 
  “La Ciutat de Torrent va posar en marxa l'any 2002 el primer Pla 
Municipal de Drogodependències, el segon pel període comprés entre els anys 
2009-2013, i el tercer amb una vigència prevista per als anys 2015-2019 aprovat pel 
Ple Municipal el 3 de desembre de 2015 i prorrogat fins al 31 de decembre de 2020. 
  
  El Servei de Gestió de les Drogodependències i Altres Trastorns 
Addictius, pertanyent a la Direcció General d'Assistència Sanitària de la Conselleria 
de Sanitat Universal i Salut Pública, proposa unificar la vigència dels Plans 
municipals en el territori de la Comunitat Valenciana. 
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  Havent rebut l'informe preceptiu i vinculant del Servei de Gestió de 
Drogodependències de la Direcció General de Salut Pública i Addiccions de la 
Conselleria de Sanitat al que fa referencia l'article 6 de la Lley 10/2014 de salut de la 
Comunitat Valenciana. 
  
  Per tant, es presenta el IV Pla Municipal de Drogodependències per als 
anys 2021-2024 que servirá a la Unitat de Prevenció Comunitària en Conductes 
Addictives, UPCCA (Servei municipal acreditat i subvencionat per la Conselleria de 
Sanitat Universal i Salut Pública) com a marc per a la intervenció preventiva 
mitjançant els projectes i actuacions dutes a terme en els àmbits escolar, familiar, 
comunitari i de prevenció selectiva. 
  
  En conseqüència, en virtut de les competències delegades pel decret 
d'alcaldia núm. 1661/2020, de 14 d'abril, es proposa que l'Ajuntament Ple, adopte el 
següent ACORD: 
  
  Primer.- Aprovar el IV Pla Municipal de Prevenció de 
Drogodependències, per al període comprés entre els anys 2021-2024. 
  
  Segon.- Donar trasllat del present acord al Servei de Gestió de les 
Drogodependències i Altres Trastorns Addictius de la Conselleria de Sanitat 
Universal i Salut Pública, així com al Coordinador del Pla Municipal de Prevenció de 
Drogodependències”. 
 
  De conformitat amb el dictamen emès per la Comissió Informativa núm. 
3, el Ple, en votació ordinària i per unanimitat, ACORDA, aprovar la proposta 
anterior. 
 
Àudio:  05.02.mp3  
 
Vídeo:  http://videople.es/2714 
 
 
5.03. 16338/2020/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL VOX PER AL FINANÇAMENT 
DE MASCARETES 
 
  Es dóna compte de la moció de l'epígraf amb el contingut següent: 
 
  “"EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
  
  En la situación actual de estado de alarma que vuelve a golpear a los 
sectores económicos más débiles, pero más necesarios, en el continuismo de la 
trágica gestión de un gobierno insolvente, multitud de familias están viendo afectada 
gravemente su economía y no pueden llegar a comprar los alimentos más básicos y 
necesarios. Nos encontramos sin duda inmersos en una emergencia alimentaria 
creciente en los hogares de nuestros vecinos. 
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  Estas personas, que antes eran contribuyentes a la caja del 
Ayuntamiento, necesitan que sea ahora el Ayuntamiento quien les preste auxilio en 
algo tan necesario como es la alimentación y otros productos o servicios básicos. 
  
  Por si fuera poco, miles de españoles siguen sin cobrar los ERTES y el 
ingreso mínimo vital se autoriza de forma cuestionable. Esto hace que la carga de 
adquirir productos de obligatoriedad recientemente regulada suponga en muchas 
familias un esfuerzo intolerable. 
  
  La situación es crítica y requiere una respuesta inmediata y 
contundente. Este grupo ya ha presentado múltiples propuestas para paliar las 
necesidades básicas y seguirá presentando cuantas sean necesarias, pero hoy 
planteamos la solución a una cuestión que afecta, en mayor o menor medida, a 
todas las familias: ninguna madre debe elegir entre comprar leche o mascarillas, 
ningún abuelo debe elegir entre calentar el hogar o comprar mascarillas. 
  
  - Estado de alarma: Medidas de seguridad, higiene y prevención en la 
desescalada. 
 
  Con la declaración por la Organización Mundial de la Salud de la 
pandemia por el COVID-19 el pasado 11 de marzo de 2020, y posterior declaración 
del estado de alarma en España, mediante Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, 
por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19 (BOE n.º 67, de 14 de marzo), sucesivamente 
prorrogado, el Ministro de Sanidad quedó habilitado para dictar las órdenes, 
resoluciones, disposiciones e instrucciones interpretativas que, dentro de su ámbito 
de actuación como autoridad delegada, sean necesarias para garantizar la 
prestación de todos los servicios, ordinarios o extraordinarios, en orden a la 
protección de personas, bienes y lugares. 
  
  Recientemente se ha publicado el Real Decreto 926/2020, de 25 de 
octubre, por el que se declara de nuevo el estado de alarma para contener la 
propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2. 
  
  - Orden SND/422/2020, de 19 de mayo, por la que se regulan las 
condiciones para el uso obligatorio de mascarilla. 
  
  Al amparo de dicha regulación, de carácter urgente y extraordinario, se 
dictó la Orden SND/422/2020, de 19 de mayo, por la que se regulan las condiciones 
para el uso obligatorio de mascarilla durante la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19. Se ha justificado la publicación de dicha Orden 
indicando que la evolución de la crisis sanitaria ha obligado a adaptar y concretar las 
medidas adoptadas, para asegurar la eficiencia en su gestión, y dada la ya 
reconocida alta transmisibilidad del SARS-CoV2. 
  
  De esta manera, y desde el pasado 21 de mayo, resulta obligado el uso 
de mascarilla de cualquier tipo, aunque preferentemente higiénicas y quirúrgicas, 
que cubra nariz y boca, por parte de la población mayor de 6 años (recomendable en 
niños de 3 a 6), con determinadas excepciones. Y todo ello en la vía pública, en 
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espacios al aire libre, y en cualquier espacio cerrado de uso público, o que se 
encuentre abierto al público, siempre que no sea posible mantener una distancia de 
seguridad interpersonal de al menos dos metros. 
  
  Por lo expuesto, el grupo municipal VOX TORRENT propone al pleno 
municipal para su debate y aprobación si procede, los siguientes ACUERDOS: 
  
  PRIMERO. Continuar el suministro gratuito de mascarillas, higiénicas o 
quirúrgicas, mientras sean de uso obligatorio para todos los vecinos mayores de seis 
años y, una vez finalizado el estado de alarma, al solicitante con prescripción 
médica, estableciendo el mecanismo más adecuado y seguro para su efectiva 
entrega a los vecinos. 
  
  SEGUNDO. Exigir a la Comunidad Autónoma la dotación de la partida 
correspondiente en los presupuestos para la financiación del material distribuido en 
las condiciones establecidas en el punto anterior. 
  
  TERCERO. Instar al gobierno de España a la financiación parcial de las 
mascarillas higiénicas o quirúrgicas, una vez finalizado el estado de alarma y cuando 
su uso sea declarado como recomendable y no obligatorio. A tal fin, el pleno del 
ayuntamiento insta al gobierno de la nación a presentar un proyecto de Ley para la 
modificación de la Ley del IVA para declarar exenta de este impuesto la adquisición 
de mascarillas por particulares". 
 
  De conformitat amb el dictamen emès per la Comissió Informativa núm. 
3, el Ple, en votació ordinària i per dos vots a favor dels grups polítics municipals 
Vox, tretze vots en contra dels grups polítics municipals Ciudadanos i Socialista, i 
nou abstencions dels grups polítics municipals Compromís per Torrent i Popular, 
ACORDA, desestimar la moció anterior. 
 
Àudio:  05.03.mp3  
 
Vídeo:  http://videople.es/2715 
 
 
5.04. 16417/2020/GEN - MOCIÓ CONJUNTA DELS GRUPS POLÍTICS 
MUNICIPALS SOCIALISTA, CIUDADANOS, POPULAR I COMPROMÍS PER 
TORRENT, DIA UNIVERSAL DE LA INFÀNCIA 2020, CIUTAT AMIGA DE LA 
INFÀNCIA. 
 
  Es dóna compte de la moció de l’epígraf, que copiada textualment diu: 
 
  “EXPOSICIÓ DE MOTIUS  
  
  Les ciutats i comunitats tenen un rol fonamental en la promoció i 
realització dels drets dels xiquets, xiquetes i adolescents que hi viuen. Travessem en 
aquests moments unes circumstàncies excepcionals que estan posant a prova la 
nostra capacitat de resposta com a societat, no solament davant l'emergència 
derivada de la COVID-19 sinó davant dels reptes que se'ns plantegen per al futur, de 
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recuperació, però també de l'impuls que és necessari que entre tots donem a 
l'Agenda 2030, als 17 Objectius de Desenvolupament Sostenibles i a l'Acord de 
París, per a eixir d'aquesta crisi, millor, amb més sostenibilitat, equitat i oportunitats 
de prosperitat per a tots i totes. 
  
  És un moment d'inflexió, de reimaginar, entre tots, el futur que volem 
per a la infància, quan, a més, iniciem la dècada d'acció per al desenvolupament 
sostenible. Perquè si els xiquets, xiquetes i adolescents tenen hui els mitjans per a 
educar-se, jugar, aprendre, desenvolupar-se, créixer, significa que en el futur tota la 
societat tindrà èxit. 
  
  Com a part d'una corporació local reconeguda com a Ciutat Amiga de 
la Infància volem confirmar el nostre compromís amb els drets de la infància i de 
l'adolescència hui, per a assegurar un futur més just, equitatiu i sostenible. Per això, 
ens comprometem a impulsar mesures encaminades a: 
  
  • Tenir en compte en totes les decisions preses per aquesta 
administració, tant en la resposta a la crisi, com en la recuperació, que tenen efectes 
sobre la infància i adolescència, els principis rectors de la Convenció sobre els Drets 
del Xiquet, que són: l'interés superior del xiquet, el dret a la vida, la supervivència i 
desenvolupament, el dret la participació i la no-discriminació. 
  
  • Involucrar totes les àrees del govern local en la promoció dels drets 
de la infància. De tal manera que els objectius del Pla Local d'Infància i Adolescència 
siguen compartits i les accions es duguen a terme de forma coordinada en l'interior 
de la nostra corporació. 
  
  • Analitzar l'impacte de la COVID-19 sobre els infants i adolescents que 
viuen en la nostra localitat, especialment sobre aquells grups més vulnerables i 
adaptar-hi en conseqüència, el nostre Pla Local d'Infància i Adolescència. 
  
  • Reforçar les ajudes socials d'emergència que reben les famílies amb 
fills menors d'edat a càrrec. Prioritzarem les famílies més vulnerables, 
monoparentals, entre altres. 
  
  • Reforçar els programes educatius dirigits a xiquets i xiquetes amb el 
risc d'abandó escolar, discapacitat o en situació de bretxa digital. 
  
   • Incorporar en la planificació urbana i en les estratègies de mobilitat 
un enfocament d'infància i de sostenibilitat. Impulsarem mesures d'accés a espais 
verds i saludables, de reducció de la contaminació, assegurarem entorns escolars 
segurs, fomentarem l'ús de la bicicleta, entre altres. 
  
  • Fer de la nostra ciutat un espai que fomente el joc i l'esport i el 
desenvolupament d'activitats a l'aire lliure i en la naturalesa. 
  
  • Crear espais protectors (ludoteques, espai jove, centres esportius, 
campaments, etc.) on els xiquets i xiquetes puguen aprendre a comprendre, 
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compartir i gestionar les seues emocions i on troben protocols de protecció contra 
tota classe de violència. 
  
  • Oferir habitatges i/o alternatives d'habitatge dignes a la grandària i 
condicions de les famílies, amb espais comuns per a jugar, moure's i socialitzar-se. 
  
  • Brindar recursos a les famílies per a fomentar una criança positiva i 
facilitar les activitats en família. 
  
  • Potenciar la participació dels xiquets, xiquetes i adolescents en les 
decisions locals, i en tots els àmbits on interactuen (en els centres esportius, 
biblioteques, ludoteques, etc.). 
  
  Les mesures anteriors ens acostaran, encara més, a la ciutadania de la 
nostra localitat, a les seues necessitats i ens permetran comptar amb una estratègia 
que pose la infància en el centre de la resposta i recuperació a la crisi de la COVID-
19, i al mateix temps, reforce el nostre compromís amb la consecució de les metes 
que, per a 10 anys, ens marca l'Agenda 2030. 
  
  Ens comprometem hui, 20 de novembre de 2020, amb la infància i 
adolescència i amb el futur de Torrent, la nostra ciutat, per a no deixar ningú arrere". 
 
  De conformitat amb el dictamen emès per la Comissió Informativa núm. 
3, el Ple, en votació ordinària i per vint-i-dos 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:  05.04.mp3  
 
Vídeo:  http://videople.es/2716 
 
 
5.05. 16414/2020/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL POPULAR SOBRE LA 
RETIRADA DE LA LLEI ORGÀNICA DE MODIFICACIÓ DE LA LOE (LOMLOE). 
 
  Es dóna compte de la moció de l'epígraf, que es transcriu a 
continuació: 
 
  "EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
  
  Desde que en el mes de marzo el Consejo de Ministros dio luz verde a 
su proyecto de nueva ley educativa socialista, la Ley Orgánica de Modificación de la 
LOE (en adelante LOMLOE), asistimos a una tramitación acelerada para una ley que 
llega en un momento inédito y excepcional en España, inmersa en una pandemia 
que ha transformado definitivamente las necesidades educativas.  
  
  La prisa del Gobierno por aprobar la ley llegó a negar una ampliación 
del periodo de enmiendas en abril, insólito en democracia, que finalmente rectificó 
ante la presión de la comunidad educativa. Y continuó con la desestimación en junio 
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de las enmiendas a la totalidad presentadas por el Partido Popular, Ciudadanos y 
VOX. En respuesta al texto del proyecto de ley, el Partido Popular ha presentado en 
el Congreso de los Diputados 156 enmiendas parciales para construir un modelo 
alternativo basado en la libertad, la calidad y la equidad.  
  
  Muestra de su voluntad de aprobarla a toda costa, a pesar de no sin 
contar con el consenso de la comunidad educativa, es que el pasado 15 de octubre 
PSOE y Podemos votaron en contra de que la sociedad civil compareciera en la 
Comisión de Educación. Es la primera vez en la democracia que la tramitación de 
una ley de educación no permite la participación de la comunidad educativa: 
expertos en materia educativa, docentes, familias... Con ello, el gobierno de Sánchez 
e Iglesias da un paso más hacia el autoritarismo, amordazando a la comunidad 
educativa.  
  
  A finales de octubre asistimos al nacimiento de la Plataforma Más 
Plurales, conformada por diversas entidades y colectivos ciudadanos, docentes, 
familias, alumnos y titulares de centros, que piden la protección y la continuidad de la 
pluralidad de nuestro sistema educativo actual. Desde Más Plurales denuncian que 
esta reforma de la Ley Orgánica de Educación planteada por PSOE-Podemos es 
fuertemente intervencionista, promueve la restricción de derechos y libertades 
ciudadanas y atenta contra la pluralidad del sistema educativo que es clave en una 
sociedad democrática.  
  
  También la Plataforma Inclusiva Sí, Especial También, que defiende el 
derecho de todas las personas con discapacidad a gozar de una inclusión real en la 
sociedad, ha lamentado que el Gobierno haya "sentenciado de muerte la Educación 
Especial". La Plataforma ha denunciado que el Gobierno les cierra las puertas a ser 
escuchados, eliminando a la sociedad civil y no dejando exponer su posición en la 
Comisión de Educación del Congreso de los Diputados. Y en una carta dirigida a las 
familias afirman que después de muchos meses de esfuerzo ven con gran pesar que 
su pronóstico se cumple y que el texto de la LOMLOE que se aprobará en 
tramitación parlamentaria "conllevará el cierre de los colegios de Educación 
Especial".  
  
  La reforma educativa impulsada por el Gobierno de la Nación, conocida 
como LOMLOE o "Ley Celaá", supone el establecimiento de un modelo de 
imposición partidista e ideológica, sin visión de Estado y sin atender al clamor de la 
comunidad educativa.  
  
  Por todo lo expresado, elevamos al Pleno la adopción de los siguientes 
ACUERDOS: 
  
  PRIMERO. Instar al Gobierno de la Nación al objeto de:  
  

1. Paralizar la tramitación de la LOMLOE para que la comunidad 
educativa participe en el diseño de un proyecto de ley Orgánica, a 
través de comparecencias de expertos educativos y sectores 
implicados (familias, profesionales, Consejo Escolar...)  
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2. Garantizar la existencia de distintos modelos educativos para que las 
familias puedan ejercer su derecho a elegir en libertad el tipo de 
educación que quieran para sus hijos, protegiendo para ello el sistema 
de conciertos educativos, como instrumento que actualmente garantiza 
que ese derecho a la libre elección de las familias puede ejercerse en 
igualdad de condiciones, con independencia del nivel socioeconómico 
de éstas  
  
3. Mantener el concepto de demanda social como base para garantizar 
la libre elección de centro educativo, salvaguardando la autonomía de 
los centros para desarrollar su proyecto educativo según su carácter 
propio.  
  
4. Garantizar que en la nueva ley se dé respuesta a los desafíos que 
tendrán que afrontar las nuevas generaciones, valorando el esfuerzo, la 
exigencia personal y la perseverancia, para que la excelencia y la 
calidad sean siempre ejes vertebradores de nuestro sistema educativo.  
  
5. Velar por la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de sus 
derechos y deberes en materia de educación, de sus derechos 
lingüísticos y, en particular, de recibir enseñanza en castellano como 
lengua vehicular.  
  
6. Retirar la Disposición Adicional Cuarta de la LOMLOE y garantizar 
que los centros específicos de educación especial podrán seguir 
escolarizando a los alumnos de todos los perfiles educativos que 
actualmente reciben.  
  
7. Que no se elimine el examen de oposición para acceder al cuerpo de 
inspectores porque se trata de una prueba que está basada en los 
principios de transparencia y con ella se garantiza la independencia 
profesional de este cuerpo tan importante para el buen funcionamiento 
del sistema educativo.  

  
  SEGUNDO. Notificar el presente acuerdo a la Presidencia de la 
Generalitat Valenciana, a los Grupos políticos con representación en Les Corts 
Valencianes y a la Federación Valenciana de Municipios y Provincias." 
 
  De conformitat amb el dictamen emès per la Comissió Informativa núm. 
3, el Ple, en votació ordinària i per onze vots a favor dels grups polítics municipals 
Vox, Popular i Ciudadanos, i tretze vots en contra dels grups polítics municipals 
Compromís per Torrent i Socialista, ACORDA, desestimar la moció anterior. 
 
Àudio:  05.05.mp3  
 
Vídeo:  http://videople.es/2717 
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6. TRÀMIT EXTRAORDINARI. 
 
  Amb l’especial declaració d’urgència prèvia, que s’aprova per 
unanimitat, s’acorda tractar els assumptes que exposats a continuació no han estat 
inclosos en l’ordre del dia de la sessió: 
 
6.01. ASSUMPTES SENSE DICTAMINAR 
 
6.01.01 16085/2020/GEN - PROPOSTA PLE APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ 
PRESSUPOSTÀRIA MC/69/2020/+SC/16085. 
 
  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 
extraordinaria i urgent del dia 20/11/2020, 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 nº MC 
69/2020/CE+SC/01/16085, en la modalitat de crèdit extraordinari i suplement de 
crèdit, finançat amb Romanent de Tresoreria resultant de la liquidació de l´exercici 
2019, a l'efecte de dur a terme diverses actuacions urbanístiques, per import de 
1.083.500 €, d'acord al detall de la Memòria Justificativa continguda a l'expedient. 
  
  Resultant que finalitzat el termini concedit als Grups Polítics Municipals, 
de conformitat amb l´establit en l´article 118 i 132 del Reglament Orgànic del Ple 
d`aquest Ajuntament, s´han presentat en el Registre General del Ple esmenes al text 
del projecte aprovat per la Junta de Govern Local, per part del grup polític municipal 
Compromís per Torrent. 
  
  Elaborat l'expedient de modificació pressupostària núm. MC 
69/2020/CE+SC/01/16085, 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 PROPOSTA: 
 
  PRIMER. Declarar la urgència del procediment per raons d’interès 
públic, derivades de la necessitat d’entrada en vigor durant el present exercici 
pressupostari. 
 
  SEGON. Aprovar inicialment la modificació de crèdits número MC 
69/2020/CE+SC/01/16085, en la modalitat de crèdit extraordinari i suplement de 
crèdit, per import de 1.083.500 €, amb el següent detall: 
 
OPERACIÓN PROGRAMA ECONOMICA DESCRIPCION IMPORTE 

  
CE 3321 63200 Edificis i altres construccions 232.000 € 
CE 9330 60000 Inversions en terrenys 325.000 € 
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SC 1510 61900 Altres inversions de reposició 
d'infraestructures i béns 
destinats a l'ús general 
  

236.500 € 

SC 1510 22706 Estudis i treballs tècnics 200.000 € 
SC 3420 63900 Altres inversions de reposició 

associades al funcionament 
operatiu dels serveis" 
  

90.000 € 
  

      TOTAL 1.083.500 € 
 
  Quant al finançament de l'expedient, la mateixa es realitza amb càrrec 
al Romanent Líquid de Tresoreria resultant de la Liquidació aprovada de l'exercici 
2019, mitjançant Decret 1583/2020, de 27 de març. 
  
C.Ope. Lin. Econòmica Import Text Explicatiu 

020 
 

87000 1.083.500 € RTGG 
 
  TERCER. Exposar al públic el dit acord, previ anunci en el BOP, durant 
el termini de 8 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. 
  
  QUART. 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 emés per la Comissió Informativa núm. 
1, el Ple, en votació ordinària i per tretze vots a favor dels grups polítics municipals 
Ciudadanos i Socialista, i onze abstencions dels grups polítics municipals Vox, 
Compromís per Torrent, i Popular, ACORDA aprovar la proposta anterior. 
 
 
6.01.02 16237/2020/GEN - PROPOSTA PLE APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ 
PRESSUPOSTÀRIA MC/73/2020/+SC/16237. CONSELL AGRARI. 
 
  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 
extraordinaria i urgent del dia 20/11/2020, 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 
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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 nº MC 
73/2020/CE+SC/02/16237, en la modalitat de crèdit extraordinari i suplement de 
crèdit, en el pressupost de l'exercici 2020 del Consell Agrari i finançat amb 
Romanent de Tresoreria, per import de 210.000 €, d'acord al detall de la Memòria 
Justificativa continguda a l'expedient. 
  
  Resultant que finalitzat el termini concedit als Grups Polítics Municipals, 
de conformitat amb l´establit en l´article 118 i 132 del Reglament Orgànic del Ple 
d`aquest Ajuntament, no s´han presentat en el Registre General del Ple cap 
esmenes al text del projecte aprovat per la Junta de Govern Local, per part dels 
grups polítics municipals. 
  
  Elaborat l'expedient de modificació pressupostària núm. MC 
73/2020/CE+SC/02/16237, 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 PROPOSTA: 
 
  PRIMER. Declarar la urgència del procediment per raons d’interès 
públic, derivades de la necessitat d’entrada en vigor durant el present exercici 
pressupostari. 
 
  SEGON. Aprovar inicialment la modificació de crèdits número MC 
73/2020/CE+SC/02/16237, en la modalitat de crèdit extraordinari i suplement de 
crèdit, en el pressupost de l'exercici 2020 del Consell Agrari, per import de 210.000 
€, d'acord al detall de la Memòria Justificativa continguda a l'expedient. 
 

  
  
  
 
 
 
 

  Quant al finançament de l'expedient, la mateixa es realitza amb càrrec 
al Romanent Líquid de Tresoreria resultant de la Liquidació aprovada de l'exercici 
2019, mitjançant Decret del President d'aquest organisme, 17/2020, de 25 de març. 
 

C.Ope. Econòmica Import Text Explicatiu 
020 87000 210.000 € RTGG 

 
  TERCER. Exposar al públic el dit acord, previ anunci en el BOP, durant 
el termini de 8 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 

C.Ope. S/C Prog. Econòm. Text  explicatiu Import 

020  
SUPLEMENT DE 

CRÈDIT 4100 21000 
"Infraestructures 
i béns naturals" 110.000 € 

010 
CRÈDIT 

EXTRAORDINARI 4100 77000 

"Transferències 
de capital a 
empreses 
privades" 100.000 € 
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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. 
  
  QUART. 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 emés per la Comissió Informativa núm. 
1, el Ple, en votació ordinària i per unanimitat, ACORDA aprovar la proposta anterior. 
 
 
6.01.03. 13345/2020/GEN - MOCIÓ CONJUNTA DELS GRUPS POLÍTICS 
MUNICIPALS SOCIALISTA, POPULAR, CIUDADANOS I VOX PER INSTAR AL 
GOVERN D’ESPANYA A DEFENDRE L’ORDRE CONSTITUCIONAL. 
 
  Es dóna compte de la moció de l'epígraf, que es transcriu a 
continuació: 
 
  “Exposición de motivos 
 
  La Constitución Española, refrendada por el 88,54% de los españoles y 
españolas, es el fruto de la Transición Española, un ejemplo internacional en el 
proceso pacífico y democrático desde una dictadura militar a un estado de derecho 
democrático y plural. 
 
  Nuestra Carta Magna constituye la norma suprema del ordenamiento 
jurídico español y, además de establecer los derechos y deberes de la ciudadanía, 
fija las instituciones básicas de nuestra democracia como son la Corona, las Cortes 
Generales, el Gobierno, el Poder Judicial, las Autonomías, las Administraciones 
Locales… 
 
  El conjunto de la ciudadanía y en especial los poderes públicos 
estamos sujetos al cumplimiento de la Constitución y al resto del ordenamiento 
jurídico. Así, tanto los miembros de las Cortes Generales, del Gobierno central, 
autonómico o local, y del poder Judicial se comprometen a desarrollar su labor 
“cumpliendo fielmente las obligaciones, con lealtad al Rey y guardar, y hacer 
guardar, la Constitución como norma fundamental del Estado” cuando toman 
posesión de su cargo. 
 
  De esta manera nuestra Constitución establece en su artículo primero 
la constitución de España como un “Estado social y democrático de derecho, que 
propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, 
la igualdad y el pluralismo político”. Reconociendo a España como una “patria común 
e indivisible de todos los españoles” reconociendo y garantizando “el derecho a la 
autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre 
todas ellas”, así mismo recoge un catálogo de derechos fundamentales que emanan 
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por sí mismos de la Constitución, algunos de ellos, lo más esenciales, por medio de 
la aplicación directa y otros a través del desarrollo de leyes orgánicas. 
 
  En los últimos años, diversos movimientos y grupos políticos, incluso 
algunos que tienen responsabilidad de gobierno y que han jurado o prometido 
“cumplir y hacer cumplir la Constitución”, han expresado su voluntad de realizar 
modificaciones en nuestra Carta Magna. Entendiendo que se trata de una 
Constitución modélica y fruto de un acuerdo social y político de amplio calado, ahora 
bien, existe la posibilidad de modificar ésta de acuerdo con el progreso social y la 
senda de ampliación de derechos y libertades que ha transitado nuestro país en los 
últimos años. 
 
  Las noticias que se han sucedido en los últimos meses ponen de 
manifiesto que se precisa un análisis por parte de nuestros más altos 
representantes, desde las Cortes Generales al Gobierno, pasando por el Poder 
Judicial, sobre cuáles son sus papeles constitucionales. Este análisis de los 
preceptos constitucionales debe ir acompañado de una reflexión sincera sobre qué 
es y que supone realmente la defensa de la Constitución y del sistema político que el 
conjunto de la ciudadanía acordó instaurar en el año 78 así como afrontar el debate 
de si la mejor defensa de la Constitución es la actualización de la misma a la 
sociedad de 2020. 
 
  Atendiendo a estas circunstancias, y al análisis y puesta en valor de 
todo aquello que nos define como democracia y un Estado de derecho moderno, se 
proponen los siguientes Acuerdos: 
 
  Instar al Gobierno de España y a las Cortes Generales a defender el 
orden constitucional y a:  
 

− Reivindicar la Constitución del 78 fruto de la Transición Española como 
base de nuestra democracia y pilar fundamental de la extraordinaria 
transformación económica y social de nuestro país durante los últimos 
42 años.  

 
− Respetar de forma inequívoca la separación de poderes, que 

constituye uno de los fundamentos de nuestro Estado Derecho.  
 

− Defender la unidad de nuestro país, promoviendo activamente los 
principios de nuestro ordenamiento jurídico de libertad, justicia, 
igualdad y pluralismo político. 

 
− Proteger y apoyar la labor de todas las instituciones del Estado, con el 

Rey a la cabeza, en la medida en que Jefe del Estado de acuerdo a lo 
dispuesto en la Constitución, las Cortes Generales como nuestro 
máximo órgano legislativo, el Gobierno de la Nación como ejecutivo y 
al conjunto del Poder Judicial y la Administración de Justicia. 
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  Dar traslado de los presentes acuerdos a la Presidencia del Gobierno, 
así como a la Presidencia del Congreso de los Diputados y a los portavoces de los 
grupos políticos con representación”. 
 
  El Ple, en votació ordinària i per vint-i-dos vots a favor dels grups 
polítics municipals Vox, Popular, Ciudadanos i Socialista, i dos vots en contra del 
grup polític municipal Compromís per Torrent, ACORDA aprovar la proposta 
anterior. 
 
 
7. CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN. 
 
7.01. DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA DES DEL 31 D’OCTUBRE 
FINS AL 27 DE NOVEMBRE DE 2020, DEL NÚM. 4378 AL NÚM. 4985 
INCLUSIVAMENT. 
 
  Es dóna compte i el Ple queda assabentat, dels decrets adoptats per 
l’Alcaldia des del 31 d’octubre fins al 27 de novembre de 2020, del número 4378 al 
número 4985, ambdós inclusivament. 
 
 
7.02. PRECS I PREGUNTES. 
 
  Es formulen els següents precs i preguntes durant la sessió: 
 
Àudio:  07.02.mp3  
 
Vídeo:  http://videople.es/2718 
 
 
  I com que no hi ha més assumptes a tractar-hi, a les 22.33, la 
Presidència alça la sessió de la qual s'estén esta acta, autoritzada amb les firmes del 
president i del secretari general del ple, la qual cosa certifique. 
 
Vist i plau 
L'ALCALDE,                                          EL SECRETARI GENERAL 
         DEL PLE,  
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