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Sessió Ordinària del Ple, del dia 

04/03/2021. 
 
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 telemàtica (T) 

 
A Torrent, a les 19.00 hores, es 

van reunir en primera convocatòria, a la 
Sala de Sessions de la Casa 
Consistorial, presidida per l’Excm. Sr. 
Alcalde President JESÚS ROS PILES, 
els Il·lms. Srs. i Sres. Tinents i Tinentes 
d’Alcalde i els Srs. i Sres. Regidors i 
Regidores citats al marge, amb 
l’assistència del Sr. Secretari General 
del Ple. 

 
Àudio:  inici.mp3  
 
Vídeo:  http://videople.es/2937 

 
La Presidència obri i inicia la 

sessió, passant a tractar-hi els 
assumptes que figuren en l’ordre del dia 
següent:  

 
1. APROVACIÓ ACTES 

SESSIONS ANTERIORS. 
 

 *Ordinària 04/Febrer/2021 
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2. 47/2021/GEN.- DONAR COMPTE AL PLE DELS INFORMES AMB OBJECCIÓ O 

DISCONFORMITAT EMESOS PER LA INTERVENCIÓ MUNICIPAL EN EL 
QUART TRIMESTRE DE 2020. 

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

MODERNITZACIÓ I OCUPACIÓ. 
 
3.01. 2378/2021/GEN - PROPOSTA DE CLASSIFICACIÓ D'ENTITATS 

VINCULADES O DEPENDENTS DE L'AJUNTAMENT DE TORRENT. 
 
3.02. 3720/2020/GEN - AUTORITZACIÓ AL SR. ANTONIO M. ROSA CASTILLO 

DE COMPATIBILITAT PER AL COMPLIMENT D'ACTIVITATS PRIVADES. 
 
4. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 2, D'URBANISME, MEDI AMBIENT, 

SEGURETAT CIUTADANA I MOBILITAT. 
 

4.01. 1483/2021/GEN - MOCIÓ GRUP POLÍTIC MUNICIPAL COMPROMÍS PER 
TORRENT DAVANT LA MACROAMPLIACIÓ DEL PORT DE VALÈNCIA. 

 
5. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 3, D’ADMINISTRACIÓ, BENESTAR SOCIAL, 

EDUCACIÓ I JOVENTUT. 
 
5.01. 2398/2021/GEN - MOCIÓ GRUP POLÍTIC MUNICIPAL VOX PER A 

COL·LABORAR EN L'EXECUCIÓ EFICAÇ D'UNA ESTRATÈGIA 
NACIONAL DE VACUNACIÓ. 

 
6. TRÀMIT EXTRAORDINARI. 
 
6.01. ASSUMPTES SENSE DICTAMINAR. 

 
6.01.01. 2939/2021/GEN – PROPOSTA APROVACIÓ MODIFICACIÓ 

PRESSUPOSTÀRIA MC 15/2021/SC/01. 
 
6.01.02. 2843/2021/GEN - MOCIÓ CONJUNTA DELS GRUPS POLÍTICS 

MUNICIPALS SOCIALISTA, CIUDADANOS, POPULAR I VOX EN 
DEFENSA DE L’ESTAT DE DRET, LA QUALITAT DEMOCRÀTICA I PER 
LA LLIBERTAT D’EXPRESSIÓ. 

 
6.01.03. 2530/2021/GEN - MOCIÓ CONJUNTA DELS GRUPS POLÍTICS 

MUNICIPALS SOCIALISTA, CIUDADANOS, POPULAR I COMPROMÍS 
PER TORRENT PEL DIA INTERNACIONAL DE LA DONA. 

 
7. CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN. 

 
7.01. DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA DES DE L’1 FINS AL 28 

DE FEBRER DE 2021, DEL NÚM. 348 AL NÚM. 901 INCLUSIVAMENT. 
 
7.02. PRECS I PREGUNTES. 

Pàgina 2 de 24 



Ple Ordinari 04-03-2021 

 
1. APROVACIÓ DE LES ACTES DE SESSIONS ANTERIORS. 
 
 S'aprova per unanimitat l’acta de la sessió ordinària celebrada el 4 de febrer 
de 2021. 
 
 
2. 47/2021/GEN.- DONAR COMPTE AL PLE DELS INFORMES AMB OBJECCIÓ O 
DISCONFORMITAT EMESOS PER LA INTERVENCIÓ MUNICIPAL EN EL QUART 
TRIMESTRE DE 2020. 
 
 Es dóna compte, i el Ple queda assabentat dels informes de la Intervenció 
Municipal amb objecció o disconformitat emesos en el quart trimestre de 2020 que a 
continuació es relacionen: 
 
 “Per la present, adjunt li remet còpia dels informes amb objecció o 
disconformitat emesos en el quart trimestre de 2020 que a continuació es relacionen: 
  
 1004-2020 Reconeiximent extrajudicial de crèdit 
 
 1108-2020 Relació de Factures 
 
 1121-2020 Reconeiximent de l’obligació 
 
 1128-2020 Relació de Factures 
 
 1157-2020 Relació de Factures 
 
 1220-2020 Factura 
 
 1222-2020 Relació de Factures 
 
 1226-2020 Compromís de la despesa 
 
 1288-2020 Relació de Factures 
 
 1301-2020 Relació de Factures 
 
 1310-2020 Relació de Factures 
 
 1322-2020 Reconeiximent de l´obligació 
 
 1323-2020 Reconeiximent de l´obligació 
 
 1326-2020 Relació de Factures 
 
 1353-2020 Relació de Factures 
 
 1376-2020 Relació de Factures 
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 1379-2020 Reconeiximent de l’obligació 
 
 1387-2020 Reconeiximent de l’obligació 
 
 1388-2020 Relació de Factures 
 
 1394-2020 Relació de Factures 
 
 1400-2020 Reconeiximent de l’obligació” 
 
Àudio:  02.mp3  
 
Vídeo:  http://videople.es/2938 
 
 
3. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 1, D'ECONOMIA, HISENDA, PERSONAL, 
MODERNITZACIÓ I OCUPACIÓ. 
 
3.01. 2378/2021/GEN - PROPOSTA DE CLASSIFICACIÓ D'ENTITATS 
VINCULADES O DEPENDENTS DE L'AJUNTAMENT DE TORRENT. 
 
 Es dóna compte de la proposta formulada per la Sra. Esmeralda Torres 
Guillén regidora delegada d’Hisenda, que copiada literalment diu: 
 
 “La Disposición adicional duodécima de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local, en la redacción dada por la Ley 
27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la 
Administración Local establece un mandato al Pleno de la Corporación para que 
clasifique las entidades vinculadas o dependientes de la misma que integren el 
sector público local, atendiendo a las siguientes características: volumen o cifra de 
negocio, número de trabajadores, necesidad o no de financiación pública, volumen 
de inversión y características del sector en que desarrolla su actividad.  
 
 Esta clasificación determina el nivel en que la entidad se sitúa a efectos de:  
 
 a) Número máximo de miembros del consejo de administración y de los 
órganos superiores de gobierno o administración de las entidades, en su caso.  
 
 b) Estructura organizativa, con fijación del número mínimo y máximo de 
directivos, así como la cuantía máxima de la retribución total, con determinación del 
porcentaje máximo del complemento de puesto y variable.  
 
 Por otro lado, también obliga a detallar las retribuciones y los conceptos 
retributivos de aquellas personas que, mediante contrato, bien mercantil, bien de alta 
dirección, estén desempeñando su actividad profesional en cualquier ente, 
consorcio, sociedad, organismo o fundación integrada en el sector público del ente 
respectivo de que se trate.  
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 De acuerdo con el Inventario de Entes del Sector Público Local dependiente 
del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas constituyen entes 
dependientes del Ayuntamiento de Torrent: 
  

- Empresa pública "Recaudación Torrent (RETOSA)" 
- Empresa pública "Aigües de l'Horta, S.A." 
- Empresa pública "Nous Espais Torrent, S.A." 
- Empresa pública "Innovació i Desenvolupament Econòmic, Actiu Torrent, 

S.A." 
 

- Organismo Autónomo "Junta Local Fallera" 
- Organismo Autónomo "Fundación Deportiva Municipal" 
- Organismo Autónomo "Consell Agrari Municipal" 

  
- Consorcio "Red Jovesnet (Xarxa Jovesnet)" 
- Consorcio Esportshorta" 

 
 Considerando los datos que obran en poder de este Ayuntamiento y 
facilitados por las mencionadas entidades, atendiendo a la clasificación establecida 
en Recomendación 2003/361/CE de la Comisión, de 6 de mayo de 2003 sobre 
definición de microempresas, pequeñas y medianas empresas, al informe jurídico 
obrante en el expediente, y siguiendo el criterio de prudencia hasta tanto se 
desarrolle la normativa o instrucción al respecto, y con aplicación analógica del Real 
Decreto 451/2012, de 5 de marzo, por el que se regula el régimen retributivo de los 
máximos responsables y directivos en el sector público empresarial y otras 
entidades, se propone la adopción del siguiente ACUERDO: 
 
 Primero. Clasificar a las entidades vinculadas o dependientes del 
Ayuntamiento de Torrent que integran el sector público local en los grupos y con los 
efectos que se indican a continuación:  
 
 Grupo I: Empresa pública "Aigües de L'Horta, S.A." 
 
El número máximo de miembros del Consejo de Administración será de 15 
miembros.  
El número máximo de personal directivo (Gerente, Consejero Delegado) será de 
uno. 
 
 Grupo II: Empresa pública "Nous Espais, Torrent, S.A." 
 
El número máximo de miembros del Consejo de administración será de 12 
miembros.  
El número máximo de personal directivo (Gerente) será de uno.  
 
 Grupo III.- Empresa Pública "Recaudación Torrent (RETOSA)" 
 
El número máximo de miembros del Consejo de administración será de 9 miembros.  
El número máximo de personal directivo (Gerente) será de uno.  
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- Empresa Pública "Innovació i Desenvolupament Econòmic, Actiu 
Torrent, S.A." 

 
El número máximo de miembros del Consejo de administración será de 9 miembros.  
El número máximo de personal directivo (Gerente, Consejero Delegado) será de 
uno.  
 

- Organismo Autónomo "Junta Local Fallera" 
 
El número máximo de miembros del Consejo Rector será de 9 miembros.  

 
  - Organismo Autónomo "Fundación Deportiva Municipal" 
 
El número máximo de miembros del Consejo Rector será de 9 miembros.  
El número máximo de personal directivo (Director) será de uno.  
 
  - Organismo Autónomo "Consell Agrari Municipal" 
 
El número máximo de miembros del Consejo Rector será de 9 miembros.  
 
  - Consorcio "Red Jovesnet (Xarxa Jovesnet)" 
 
El número máximo de miembros de la Comisión Ejecutiva será de 9 miembros.  
El número máximo de personal directivo (Director Técnico) será de uno.  
 
 - Consorcio Esportshorta" 
 
El número máximo de miembros de la Comisión Ejecutiva será de 9 miembros.  
El número máximo de personal directivo (Director Técnico) será de uno.  
 
 Segundo. Las retribuciones básicas del personal directivo no podrán exceder, 
en cómputo anual de los siguientes importes: 
 
 Entidades Grupo I:  90.000 € 
 Entidades Grupo II: 70.000 €  
 Entidades Grupo III: 50.000 €  
 
 Los porcentajes máximos de las retribuciones complementarias 
(complementos de puesto y variable) no podrán exceder del 50% y del 40%, 
respectivamente de la retribución básica. El importe máximo de las retribuciones 
complementarias totales es el siguiente: 
 
 Entidades Grupo I:   40.000 €  
 Entidades Grupo II:  30.000 €  
 Entidades Grupo III: 20.000 € 
 
 El complemento variable no podrá ser inferior al 10% de las retribuciones 
básicas.  
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 Tercero. La creación, en su caso, de nuevos entes instrumentales deberá 
acompañarse del acuerdo de clasificación en alguno de los tres grupos establecidos 
en la ley. 
 
 Cuarto. Instar a las entidades clasificadas a que, previa adopción de los 
acuerdos necesarios, adapten sus consejos rectores o de administración a las 
determinaciones del presente acuerdo, y que propongan al Pleno de la Corporación 
la adaptación de sus estatutos, todo ello en el plazo de tres meses desde la 
comunicación de este acuerdo, en los términos de la Disposición Adicional 12ª de la 
ley.  
 
 Quinto. Publicar los anteriores acuerdos en el Boletín Oficial de la Provincia, 
tablón de anuncios de la Corporación y sede electrónica del Ayuntamiento y de sus 
entidades vinculadas o dependientes, así como la definitiva composición de sus 
órganos de gobierno y contrataciones mercantiles o de alta dirección que se puedan 
realizar, con los datos esenciales y experiencia profesional de todos ellos" 
 
 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 deu abstencions dels grups polítics municipals Vox i Popular, ACORDA, 
aprovar la proposta anterior. 
 
Àudio:  03.01.mp3  
 
Vídeo:  http://videople.es/2939 
 
 
3.02. 3720/2020/GEN - AUTORITZACIÓ AL SR. ANTONIO M. ROSA CASTILLO 
DE COMPATIBILITAT PER AL COMPLIMENT D'ACTIVITATS PRIVADES. 
 
 Es dóna compte de la proposta formulada pel Sr. Andrés José Campos 
Casado, regidor delegat de l‘Àrea d’Estratègia, Innovació i Economia, que copiada 
literalment diu: 
 
 "Examinat l'expedient 3720/2020/GEN que s'instrueix a instàncies del Sr. 
Antonio Manuel Rosa Castillo que en data 29/01/2020 i per registre d'entrada 
(R.G.E. 2020002937) sol·licita "la compatibilitat d'activitats professionals (privades) 
amb el seu actual lloc de treball" d'acord amb la Sentència del Tribunal Suprem 
1684/20019, de 5 de desembre, indicant a tall d'exemple com a funcions a realitzar 
la "elaboració i redacció d'estudis, informes i projectes tècnics; direcció d'obres i 
instal·lacions; coordinació de seguretat i salut; auditories mediambientals, de qualitat 
i de seguretat industrial; consultoria i assessoria; formació tècnica, ...etc.". Afig en el 
seu escrit que totes aquestes "amb el respecte de les obligacions actuals amb la 
Corporació, així com a la normativa vigent, i sense que es produïsca cap conflicte 
d'interessos", del qual resulten els següents: 
 

ANTECEDENTS DE FET 
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 1.- El Sr. Antonio Manuel Rosa Castillo és funcionari i ocupa, amb caràcter 
interí una plaça d'Enginyer Tècnic Industrial des del 03/12/2007, havent sigut adscrit 
provisionalment, per Decret 3457/2020, de 8 de setembre i amb efectes des 
d'aqueixa mateixa data, per a l'acompliment del lloc de Prefectura de la Unitat 
Tècnica d'Activitats, que té assignat un complement específic mensual de 1.163,27 
€. 
 
 Les funcions del lloc són les pròpies de la prefectura d'unitat tècnica (amb 
caràcter genèric) i específicament les següents: 
 
  - Emetre informes tècnics, redactar projectes tècnics i ordenances 
tècniques, dirigir actuacions tècniques, i atenció tècnica a la ciutadania, tot això en 
matèria d'activitats, espectacles, activitats recreatives i establiments públics, en 
matèria de protecció contra incendis en edificis municipals, i qualssevol altres que en 
raó de la seua qualificació professional li encarregue el responsable de la Secció a la 
qual està adscrita la Unitat o el responsable de l'Àrea. 
  - Redactar plecs de condicions tècniques per a processos de 
contractació i valorar les corresponents ofertes tècniques que li encarregue el 
responsable de la Secció a la qual està adscrita la Unitat o el responsable de l'Àrea, 
en matèries pròpies o relacionades amb les de la Unitat. 
  - Emetre informes tècnics i realitzar actes d'inspecció, tot això en 
matèria d'inspecció i disciplina relativa a activitats, espectacles, activitats recreatives 
i establiments públics, així com en tots aquests casos, en matèria de sorolls, fums o 
emanacions. 
  - Treballs tècnics de col·laboració amb altres departaments en 
actuacions pluridisciplinàries. 
  
 2.- L'Ajuntament de Torrent no disposa actualment de Relació de Llocs de 
treball, sinó d'un Catàleg de Llocs de treball que exerceix funcionalment com aquell, 
en el qual es determinen les característiques dels llocs i, entre altres, el complement 
específic assignat. 
  
 3.- L'Acord de Ple de 13/05/1988 va acordar l'aplicació provisional del sistema 
retributiu contingut en el Reial Decret 861/1986, de 25 d'abril, que establia el Règim 
de Retribucions dels Funcionaris d'Administració Local. El citat acord, en el seu 
apartat 2.2 establia expressament que "per a la fixació i quantificació del 
Complement Específic s'han utilitzat exclusivament els següents criteris: a) Els de 
Responsabilitat i Especial Preparació Tècnica per als llocs reservats a funcionaris 
amb Habilitació Nacional, i per als d'Administració General, així com per als Tècnics 
Superiors, Mitjans i Auxiliars d'Administració Especial...". 
 
 Aquesta assignació de complements específics, continguda en el catàleg de 
llocs de treball tindria "... caràcter provisional, fins que per la Corporació, prèvia la 
seua classificació i valoració, es confeccione la corresponent relació de llocs de 
treball", que, com s'ha indicat, encara no s'ha confeccionat. 
 

FONAMENTS DE DRET. 
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 PRIMER. L'article 103.3 de la Constitució Espanyola estableix que la Llei 
regularà, entre altres aspectes, el sistema d'incompatibilitats dels funcionaris públics, 
competència que correspon exclusivament a l'Estat. Després del Text Refós de la 
Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic aprovat per Reial Decret Legislatiu 5/2015, 
de 30 d'octubre (d'ara en avant TRLEBEP) es manté en vigor, amb alguna 
modificació, la Llei 53/1984, de de 26 de desembre, d'Incompatibilitats del Personal 
al servei de les Administracions Públiques. El mateix TRLEBEP arreplega en el seu 
article 95.2.n) com a mancada molt greu "l'incompliment de les normes sobre 
incompatibilitats quan això de lloc a una situació d'incompatibilitat". 
  
 SEGON. L'article 145 del Text Refós de les disposicions legals vigent en 
matèria de Règim local, aprovat per Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, 
estableix que "el règim d'incompatibilitats dels funcionaris de l'Administració local és 
l'establit amb caràcter general per a la funció pública en la Llei 53/1984, de 26 de 
desembre, i en les normes que es dicten per l'Estat per a la seua aplicació als 
funcionaris de l'Administració Local", Llei 53/1984 que arreplega en el seu àmbit 
d'aplicació a aquests funcionaris en el seu article 2.1.c). 
  
 TERCER. L'art. 92 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, d'Ordenació i Gestió de la 
Funció Pública Valenciana, disposa que l'aplicació del règim d'incompatibilitats 
s'ajustarà a la legislació bàsica estatal en aquesta matèria i a la normativa 
autonòmica de desenvolupament. 
  
 QUART. La fonamentació de la Llei 53/1984 és, en principi, la dedicació del 
personal funcionari a un sol lloc de treball, fixant, com a regla general, la 
incompatibilitat en l'acompliment de dos llocs de treball en el Sector Públic i la 
percepció de més d'una remuneració amb càrrec als pressupostos de les 
Administracions públiques, Organismes i Empreses d'elles dependents (article1.2 de 
la Llei); la incompatibilitat de l'exercici de la funció pública amb qualsevol càrrec, 
professió o activitat pública o privada que impedisca o menyscabe l'estricte 
compliment dels deures o comprometa la imparcialitat o independència del funcionari 
(article 1.3 de la Llei i que reitera l'article 92 Llei 10/2010, de 9 de juliol, d'Ordenació i 
Gestió de la Funció Pública Valenciana), excepte els supòsits expressament 
permesos i que per via d'excepció fixa la Llei 53/1984 per a activitats públiques. 
  
 CINQUÈ. Respecte a les activitats privades el principi general (article 11 de la 
Llei) és la prohibició d'exercir aquestes activitats, "...incloses les de caràcter 
professional, per compte propi o sota la dependència al servei d'Entitats o particulars 
que es relacionen directament amb les que desenvolupe el Departament, Organisme 
o Entitat on estiguera destinat". L'article 12 determina les activitats que, en tot cas, 
no podran exercir-se pel personal inclòs en l'àmbit d'aplicació de la Llei. 
 
  "a) L'acompliment d'activitats privades, incloses les de caràcter 
professional, siga per compte propi o sota la dependència o al servei d'Entitats o 
particulars, en els assumptes en què estiga intervenint, haja intervingut en els dos 
últims anys o haja d'intervenir per raó del lloc públic. 
S'inclouen especialment en aquesta incompatibilitat les activitats professionals 
prestades a persones als qui s'estiga obligat a atendre en l'acompliment del lloc 
públic. 
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  b) La pertinença a Consells d'Administració o òrgans rectors 
d'Empreses o Entitats privades, sempre que l'activitat de les mateixes estiga 
directament relacionada amb les quals gestione el Departament, Organisme o Entitat 
en què preste els seus serveis el personal afectat. 
  c) L'acompliment, per si o per persona interposada, de càrrecs de tot 
ordre en Empreses o Societats concessionàries, contractistes d'obres, serveis o 
subministraments, arrendatàries o administradores de monopolis, o amb participació 
o aval del sector públic, qualsevol que siga la configuració jurídica d'aquelles. 
  d) La participació superior al 10 per 100 en el capital de les Empreses o 
Societats a què es refereix el paràgraf anterior.". 
  
 Existeixen altres incompatibilitats específiques no aplicables al cas concret 
com la de l'article 1 del Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol. 
  
 L'article 12.2 estableix una incompatibilitat horària en considerar incompatibles 
"les activitats privades que corresponguen a llocs de treball que requerisquen la 
presència efectiva de l'interessat durant un horari igual o superior a la meitat de la 
jornada setmanal ordinària de treball en les Administracions Públiques només 
podran autoritzar-se quan l'activitat pública siga una de les enunciades en aquesta 
Llei com de prestació a temps parcial". 
  
 Així doncs, no cap el reconeixement de compatibilitat per a les activitats 
compreses en aquests articles 11 i 12, per la qual cosa, per a la resta, si que seria 
possible sempre que reunira la resta dels requisits per a poder ser concedida (STS 
12/06/2001). Segons aquesta sentència, dictada en interès de llei, la Llei 53/1981 
classifica les activitats privades en dos tipus: a) D'una banda, distingeix entre les 
activitats privades per a les quals no es pot reconèixer la compatibilitat perquè el seu 
acompliment pot comportar, amb caràcter general, alguna col·lisió amb el lloc públic, 
amb independència que aquest es produïsca en cada cas concret, que són les dels 
articles 11 i 12, activitats, doncs, per a les quals mai es pot reconèixer la 
compatibilitat quedant exemptes de qualsevol altra valoració per part de l'òrgan que 
resol; b) D'altra banda, aquelles altres activitats privades no incloses en aquests 
preceptes i per a les quals en principi sí que es pot reconèixer la compatibilitat, però 
condicionada a la resta dels requisits establits en la mateixa que seran analitzats per 
l'òrgan competent. 
  
 L'esmentat article 11 de la Llei 53/1984, en el seu apartat 2, determina que "el 
Govern, per Reial Decret, podrà determinar, amb caràcter general, les funcions, llocs 
o col·lectius del sector públic, incompatibles amb determinades professions o 
activitats privades, que puguen comprometre la imparcialitat i independència del 
personal o impedir o menyscabar l'estricte compliment dels seus deures o perjudicar 
els interessos generals", activitats relacionades en l'article 11 del Reial Decret 
598/1998, de 30 d'abril, d'Incompatibilitats del personal al servei de l'Administració 
de l'Estat, de la Seguretat Social i dels Organismes i Empreses dependents, article 
que estableix que no podrà reconèixer-se compatibilitat per a l'exercici de les 
següents activitats privades: 
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  "1. El personal que realitze qualsevol classe de funcions en 
l'Administració, amb l'acompliment de serveis de gestoria administrativa, ja siga com 
a titular, ja com a empleat en tals oficines. 
  2. El personal que realitze qualsevol classe de funcions en 
l'Administració, amb l'exercici de la professió de Procurador o amb qualsevol activitat 
que puga requerir presència davant els Tribunals durant l'horari de treball. 
  3. El personal que realitze funcions d'informe, gestió o resolució amb la 
realització de serveis professionals, remunerats o no, als quals es puga tenir accés 
com a conseqüència de l'existència d'una relació d'ocupació o servei en qualsevol 
Departament, Organisme, Entitat o Empresa públics, qualsevol que siga la persona 
que els retribuïsca i la naturalesa de la retribució. 
  4. Els Caps d'Unitats de Recursos i els funcionaris que ocupen llocs de 
treball reservats en exclusiva a Cossos de Lletrats, amb l'exercici de l'Advocacia en 
defensa d'interessos privats o públics enfront de l'Administració de l'Estat o de la 
Seguretat Social o en assumptes que es relacionen amb les competències del 
Departament, Organisme, Ens o Empresa en què presten els seus serveis. 
Tindran la mateixa incompatibilitat els Lletrats de la Banca Oficial, Institucions 
financeres, Organismes, Ens i Empreses públiques i Seguretat Social. 
  5. El personal destinat en unitats de contractació o adquisicions, amb 
l'acompliment d'activitats en empreses que realitzen subministraments de béns, 
prestació de serveis o execució d'obres gestionats per aquestes unitats. 
  6. Els Arquitectes, Enginyers i altres titulats, respecte de les activitats 
que corresponguen al títol professional que posseïsquen i la realització del qual 
estiga sotmesa a autorització, llicència, permís, ajuda financera o control del 
Departament, Organisme, Ens o Empresa en què estiguen destinats o al qual 
estiguen adscrits. 
  7. Els Arquitectes, Enginyers i altres titulats i altre personal inclòs en 
l'àmbit d'aplicació d'aquest Reial Decret, respecte de tota activitat, ja siga de direcció 
d'obra d'explotació o qualsevol altra que puga suposar coincidència d'horari, encara 
que siga esporàdica, amb la seua activitat en el sector públic. 
  8. El personal sanitari comprès en l'article segon de la Llei 53/1984, en 
l'exercici d'activitats de col·laboració o concert amb la Seguretat Social en la 
prestació sanitària que no tinguen caràcter de públiques segons el que s'estableix en 
l'article segon d'aquest Reial Decret". 
  
 SISÈ. Considerant que l'activitat privada per a la qual se sol·licita la 
compatibilitat l'interessat no està dins de les incloses en les prohibicions absolutes 
que arreplega l'article 12 de la Llei 53/1984, ni tampoc és personal que es troba 
inclòs dins dels supòsits previstos en l'article 11 del Reial Decret 598/1985, per al 
que haurà de fer declaració expressa l'interessat, procedeix determinar l'existència 
dels requisits per a la concessió de la compatibilitat sol·licitada: 
 
  a) L'activitat a realitzar en cap cas pot impedir o menyscabar l'estricte 
compliment dels seus drets o comprometre la seua imparcialitat o independència 
(article 1.3 de la Llei 53/1984). 
  b) L'activitat no pot impedir en cap cas la presència efectiva del 
sol·licitant en el seu lloc de treball en la seua jornada laboral i en cap cas, pot 
suposar una modificació d'aquesta jornada o del seu horari de treball (articles 13 i 14 
de la Llei 53/1984). 
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  c) Que el lloc exercit no tinga un complement específic en quantitat 
superior al 30 per 100 de les retribucions bàsiques, exclosos els conceptes que 
tinguen el seu origen en l'antiguitat (article 16 Llei 53/1984). 
  
 SETÈ. Així, l'apartat 4 de l'article 16 estableix que "Així mateix, per excepció i 
sense perjudici de les limitacions establides en els articles 1.3, 11, 12 i 13 de la 
present Llei, podrà reconèixer-se compatibilitat per a l'exercici d'activitats privades al 
personal que exercisca llocs de treball que comporten la percepció de complements 
específics, o concepte equiparable, la quantia del qual no supere el 30 per 100 de la 
seua retribució bàsica, exclosos els conceptes que tinguen el seu origen en 
l'antiguitat." 
 
 Aquest és el cas previst exactament en la Sentència de la Sala contenciosa 
administrativa del Tribunal Suprem 1684/2019, de 5 de desembre (RJ\2019\4984), 
que aporta l'interessat i que en el seu fonament de dret onzè estableix que "Pot 
atorgar-se el dret a la compatibilitat quan la quantia de les retribucions 
complementàries no supere el 30 per 100 de les retribucions bàsiques, exclosos els 
conceptes que tinguen el seu origen en l'antiguitat i de superar-se ha d'estar-se al 
que s'estableix en el Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol i l'Acord del Consell de 
Ministres de 16 de desembre de 2011 en l'àmbit de l'Administració General de l'Estat 
i el que puguen establir lleis de funció pública autonòmica". 
 
 A nivell autonòmic no hi ha regulació sobre aquest tema i el Reial Decret Llei 
20/2012 citat, de mesures per a garantir l'estabilitat pressupostària i de foment de la 
competitivitat, estableix, en l'apartat 1 de la seua disposició addicional cinquena el 
següent: 
 
  -"Els funcionaris de l'Administració General de l'Estat pertanyents als 
Subgrups A1 i A2, inclosos en l'àmbit d'aplicació del Reial decret 598/1985, de 30 
d'abril, podran sol·licitar davant les òrgans i unitats de personal amb competències 
en matèria de personal dels Departaments, Organismes Autònoms i Entitats 
gestores de la Seguretat Social en els quals estiguen destinats la reducció de 
l'import del complement específic corresponent al lloc que exerceixen a fi d'adequar-
lo al percentatge al qual es refereix l'article 16.4 de la Llei 53/1984, de 26 de 
desembre, d'Incompatibilitats del Personal al Servei de les Administracions 
Públiques". 
  
 VUITÈ. Així mateix, i donat el tipus d'activitats professionals per a les quals se 
sol·licita la compatibilitat, d'acord amb l'article 12 del Reial Decret 598/1985, de 30 
d'abril, a més del reconeixement de la compatibilitat amb caràcter general, "haurà de 
completar-se amb un altre específic per a cada projecte o treball tècnic que 
requerisca llicència o resolució administrativa o visat col·legial...". 
  
 NOVÈ. D'acord amb l'art. 14 de la Llei 53/1984 i l'article 92.4 de la Llei 
10/2010 d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana correspon al Ple de la 
Corporació la competència per al reconeixement de la compatibilitat per a l'exercici 
d'activitats laborals fora de les Administracions Públiques. 
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 Vist l'informe emès pel Director del Servei de Personal i requerit a l'interessat 
manifestació expressa del compliment dels requisits a) i b) que figuren en el 
fonament de dret sisè sense que conste que l'haja efectuada en el termini concedit. 
  
 Considerant el que es disposa en la Llei 39/2015 del Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques respecte a l'obligació de 
resoldre i que, conforme als articles 9 de la Llei 53/1984 i 92.4 de la Llei 10/2010, és 
competència del Ple de l'Ajuntament l'autorització de la compatibilitat sol·licitada, es 
proposa al mateix l'adopció del següent ACORD: 
  
 Primer. Autoritzar el funcionari interí Sr. ANTONIO MANUEL ROSA 
CASTILLO, la compatibilitat sol·licitada, excepcionalment, mentre es tracte de 
serveis a prestar en aquest lloc de treball, subjecta als següents condicionants: 
 

-       Compliment de la jornada i horari de treball establit per al lloc de 
Prefectura de la Unitat Tècnica d'Activitats a l'Ajuntament de Torrent. 
 
-       Reducció, a sol·licitud de l'interessat, de l'import del complement 
específic corresponent al lloc de Prefectura de la Unitat Tècnica 
d'Activitats, a fi d'adequar-ho al percentatge establit en l'art. 16.4. de la 
Llei 53/1984, de 26 de desembre, en els termes establits en la disposició 
addicional onzena del Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol. 
 
-       El reconeixement de compatibilitat que es declare de forma 
genèrica, haurà de completar-se amb un altre específic per a cada 
projecte o treball tècnic que requerisca llicència o resolució 
administrativa o visat col·legial. 

  
 Segon. Notificar aquest acte a l'interessat i a la Junta de Personal, perquè en 
prengueu coneixement i efectes oportuns, amb expressió dels recursos que en Dret 
procedisquen. 
  
 Tercer. Comunicar aquest acte a la Unitat de Relacions Laborals, Nòmina i 
Seguretat Social." 
 
 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. 
 
 
4. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 2, D'URBANISME, MEDI AMBIENT, 
SEGURETAT CIUTADANA I MOBILITAT. 
 
4.01. 1483/2021/GEN - MOCIÓ GRUP POLÍTIC MUNICIPAL COMPROMÍS PER 
TORRENT DAVANT LA MACROAMPLIACIÓ DEL PORT DE VALÈNCIA. 
 
 Es dóna compte de la moció de l'epígraf, que es transcriu a continuació: 
 
 "EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
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 De dur-se a terme la projectada macroampliació, els efectes que 
històricament ha causat el Port i els nous que hi vindran, sobre les platges, 
l’Albufera, la qualitat de l'aire i de l'aigua i sobre la salut, són de tal magnitud, de tal 
cost per a l'erari públic i tan irreversibles, que no és possible que el projecte de 
macroampliació siga acceptable ni socialment, ni ambientalment ni econòmicament. 
  
 Errors passats no poden avalar errors més grans en el futur. Se'ns diu que ja 
s'ha fet el dic nord i que això implica continuar endavant, però és preferible parar ara 
a seguir dilapidant diners en un projecte que determinarà de forma irreversible el 
model de ciutat per a les nostres filles i nétes durant els pròxims 100 anys, que va en 
contra de les mateixes directrius que impulsa el Consell en matèria de territori, i que 
té una vida útil curta, donades les característiques i els processos de canvi en el 
sector del transport marítim internacional, tant de mercaderies com de persones 
(especialment creuers). 
  
 Cal recordar que el Port ja ha fet retrocedir les platges de la Devesa, i ha 
destrossat La Punta i el barri de Natzaret. Planificació a la carta per a un grapat 
d'empreses front al dret a decidir de la ciutadania. 
  
 Se'ns diu que no podem «renunciar» a una inversió privada de 800 milions 
d'euros, però no ens diuen que l'ampliació del Port implicarà una despesa de més de 
4.000 milions d'euros de diners públics per tal que siga funcional, doncs implicarà 
crear l'accés nord i fer noves ampliacions de la V-30, la V-31 i la V-21. Però, a més, 
l'ampliació implica efectes sobre la salut, la qualitat de l'aire, el soroll, la destrucció i 
la fragmentació d'ecosistemes, de l'horta que ens alimenta i dels nostres pobles, que 
pagarem entre tots i totes -no el Port ni l'empresa concessionària- i que ens 
endeutarà de forma que no podrem desenvolupar un model de ciutat, poble i de 
comarca divers, de proximitat i sostenible. 
  
 Apostem per invertir els diners en allò realment important i urgent: canvi 
climàtic i planificació per al bé comú. En una societat democràtica moderna, cal 
avaluar les inversions a la llum de la sostenibilitat i de l'equitat, de la seua capacitat 
per a generar benestar i assegurar el futur, especialment quan parlem de quantitats 
tant exorbitants i accions tan impactants. El Port és una inversió intensiva en capital, 
altament automatitzada i amb caducitat curta, quan en la situació actual són 
necessàries les inversions intensives en llocs de treball i que avancen vers una 
veritable transició ecològica. 
  
 En línia amb els arguments de diverses entitats socials organitzades, veïnals, 
sindicals i ambientals de les comarques de l'Horta i de la ciutat de València, que 
espenten la campanya #MenysPortMésCiutat, els grups municipals sotasignants 
proposem al Ple de l'Ajuntament l'adopció del següent ACORD: 
  
 Primer.- Ens sumem a la campanya ciutadana per a la paralització de la 
projectada macroampliació del Port de València i, en conseqüència, 
  
 1.- Demanem la retirada immediata i sense condicions de: 
  

− El projecte d'ampliació nord del Port 
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− La construcció de la terminal nova de creuers junt als Poblats Marítims 
  
− L'accés nord al Port i l'ampliació d'infraestructures de transport terrestre 

vinculades 
  
 Així mateix, demanem la reversió de les infraestructures de primeres fases: 
dic nord de recer i ZAL sobre La Punta. 
  
 2.- Manifestem la nostra aposta per una economia per a les persones i, en 
eixa direcció, perquè es prioritzen les inversions públiques i la reassignació de les 
previstes per a l'ampliació del Port per a: 
  

− Pal·liar tots els impactes i danys que ja s'ha causat als barris i els 
ecosistemes valencians, i cap a 

 
− Sectors i necessitats urgents: agricultura de proximitat, salut pública i de 

qualitat, diversificació productiva 
 
− Política fiscal: eliminació de manera urgent dels privilegis fiscals i 

administratius i dels subsidis de l'activitat privada del Port per tal que 
incorpore almenys part dels costos socioambientals que genera, i així 
poder reinvertir aquests ingressos en la millora de formes de mobilitat més 
sostenibles, en impulsar sectors econòmics més justos i més distributius 
socialment, que no es basen en els combustibles fòssils. 

 
 3.- Apostem per protegir la salut de les persones i posar la vida al centre, i per 
a aconseguir-ho: 
  
 És imperatiu protegir la salut de les persones que habitem a les comarques 
d'influència del Port, raó per la qual exigim la definició i l'aplicació immediata de 
plans de control i reducció efectiva d'emissions de contaminació atmosfèrica i 
acústica, d'acord amb els nivells segurs de contaminació per a les persones 
admesos per l'Organització Mundial de la Salut. Plans capaços d'assolir la reducció 
d'emissions de CO2 del 7,6% anual necessària per a complir amb els objectius 
climàtics al 2030 que, a més, s'han d'acompanyar de l'impuls de models de 
producció-consum de proximitat, per a eliminar la petjada de carboni dels productes. 
  
 4.- Exigim l'aplicació de criteris de responsabilitat eco-climàtica. Cal impulsar i 
implantar un nou model de governança dels ports i qualsevol iniciativa derivada 
d'ells, que done més veu i vot als territoris afectats i que contextualitze la gestió i la 
presa de decisions a la situació eco-climàtica, econòmica i social actual. I abandonar 
definitivament qualsevol ampliació del Port, tant per a mercaderies com per a 
passatge, incloent-hi Zones Logístiques (ZAL). 
  
 Segon.- Fem una crida als responsables del territori al nostre país, perquè 
vetllen per la ciutadania a la qual representen i prenguen una posició decidida i 
activa a favor de l'interès general de la ciutadania i no d'interessos particulars 
d'empreses privades, i aturen el projecte d'ampliació del Port de València per a 
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impulsar altres iniciatives sostenibles socialment, econòmicament i ambientalment, 
lliures de gasos d'efecte hivernacle i carboni, que posen la vida al centre. 
  
 Tercer.- Donar trasllat del present acord a la Presidència de la Generalitat 
Valenciana, a la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Transport i a 
l'Alcaldia de la ciutat de València, així com a les persones titulars del Ministeri de 
Foment i del Ministeri per a la Transició Ecològica i a la Presidència de l'entitat 
pública Ports de l'Estat, perquè preguen les mesures oportunes al respecte". 
 
 De conformitat amb el dictamen emès per la Comissió Informativa núm. 2, el 
Ple, en votació ordinària i per dos vots a favor del grup polític municipal Compromís 
per Torrent, i vint-i-tres vots en contra dels grups polítics municipals Vox, Popular, 
Ciudadanos i Socialista, ACORDA, desestimar la moció anterior. 
 
Àudio:  04.01.mp3  
 
Vídeo:  http://videople.es/2940 
 
 
5. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 3, D’ADMINISTRACIÓ, BENESTAR SOCIAL, 
EDUCACIÓ I JOVENTUT. 
 
5.01. 2398/2021/GEN - MOCIÓ GRUP POLÍTIC MUNICIPAL VOX PER A 
COL·LABORAR EN L'EXECUCIÓ EFICAÇ D'UNA ESTRATÈGIA NACIONAL DE 
VACUNACIÓ. 
 
 A petición del grup proponent, l’Alcaldia retira la moció. 
 
Àudio:  05.01.mp3  
 
Vídeo:  http://videople.es/2941 
 
 
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. 2939/2021/GEN - PROPOSTA APROVACIÓ MODIFICACIÓ 
PRESSUPOSTÀRIA MC 15/2021/SC/01. 
 
 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: 
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 “Mitjançant Reial Decret 926/2020, de 25 d'octubre es va declarar pel Govern 
l'Estat d'Alarma per a contindre la propagació del SARS-CoV-2 i va ser prorrogat per 
RD 956/2020, de 3 de novembre fins al pròxim 9 de maig. 
 
 Mitjançant Decret llei 1/2021, de 22 de gener, del Consell, es va aprovar el Pla 
Resistir, que inclou ajudes parèntesi en cada municipi per als sectors productius més 
afectats per la pandèmia, relacionats en l'Annex II del Decret Llei, d'acord amb els 
criteris de distribució en el mateix assenyalats, havent assignat la Generalitat 
València a aquest Ajuntament una ajuda per import 1.973.516 €. 
 
 Per a finançar aquesta despesa, existeix formalment l'efectivitat del cobrament 
o compromís ferm d'aportació de la Generalitat Valenciana, per import 
d'1.233.447,50 euros i de la Diputació de València per import de 444.041,10 euros i 
el 15% restant del cost d'aquestes actuacions s'ha d'assumir mitjançant aportació 
municipal. 
 
 Per Decret 319/2021, de 28 de gener de l'Alcaldia-Presidència s'han acceptat 
de manera expressa les ajudes regulades en el decret llei 1/2021, de 22 de gener, 
del Consell i s'han assumit el compromís d'aportar el 15% del cost de les actuacions 
encaminades a pal·liar les conseqüències de la pandèmia sobre els sectors 
productius relacionats en l'annex II del decret llei, d'acord amb els criteris de 
distribució del Pla RESISTIR. 
 
 Considerant que l’aplicació pressupostària corresponent al tipus de despesa 
que es pretén realitzar no disposa del crèdit necessari per a la realització d'aquesta 
despesa, per la qual cosa es fa necessari la seua dotació mitjançant una modificació 
de suplement de crèdits en el pressupost de la corporació per a l'exercici 2021 
suficient per al fi previst i sense que existisca la possibilitat de demorar aquesta 
despesa a l'exercici següent, d'acord amb l'art. 35 del RD 500/1990, de 20 d'abril.  
 
 Paral·lelament s'han aprovat per Decret d'Alcaldia-Presidència 538/2021, d'11 
de febrer les bases reguladores i convocatòria de la subvenció Pla Resistir (Ajudes 
Parèntesis), preveient-se en aquesta convocatòria com a quantia addicional 
l'aportació a la qual s'ha obligat l'Ajuntament de Torrent davant la Generalitat 
Valenciana mitjançant Decret de l'Alcaldia núm. 319/2021, de 28 de gener. La 
convocatòria s'ha publicat en el BOP núm. 31 de 16/02/2021 (BDNS 548837) 
 
 Aquesta despesa es pretén finançar amb càrrec al Romanent de Tresoreria 
per a Despeses Generals (RTGG), atès que l'Ajuntament, després de la liquidació de 
2020, aprovada mitjançant Decret 873/2021, de 26 de febrer, disposa d'un dels 
recursos previstos en el TRLRHL per a la realització d'aquestes despeses. 
 
 Per les circumstàncies que concorren es justifica l'aplicació de l'art. 177.6 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, segons el qual “l'acord que s'adopte que tinga 
per objecte l'habilitació de suplement de crèdit en casos de calamitats públiques o de 
naturalesa anàloga d'excepcional interés general, serà immediatament executiu”. 
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 Atés que existeixen raons d'interés públic que ho aconsellen, sobre la base de 
les consideracions anteriors, s'acorda l'aplicació al present procediment de la 
tramitació d'urgència, per la qual es reduiran a la meitat els terminis establits per al 
procediment ordinari, d'acord amb l'art. 33 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del 
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. 
 
 PROPOSTA 
 
 PRIMER. Declarar la urgència del procediment per raons d'interés públic, 
d'acord amb les consideracions precedents, amb reducció dels terminis del 
procediment ordinari a la meitat. 
 
 SEGON.- Aprovar l'expedient de modificació pressupostària 16/2021/SC/01/ 
mitjançant suplement de crèdit per import de 296.027,40 euros finançada amb el 
Romanent de Tresoreria per a Despeses Generals d'acord amb el detall següent: 
 
OPERACIÓN PROGRAMA ECONOMICA DESCRIPCION IMPORTE 

SC 4300 47900 “Otras subvenciones a Empresas privadas” 296.027,40 € 

 

C.Ope. Econòmica Importe Texto Explicativo 
020 87000 296.027,40 € RTGG 

 
 TERCER. Apreciar que concorren les circumstàncies per a aplicar, en la seua 
tramitació, el supòsit previst en l'art. 177.6 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, 
per la qual cosa l'acord plenari que s'adopte serà immediatament executiu, sense 
perjudici de les reclamacions que contra aquest es promogueren. 
 
 QUART. Remetre l'expedient al Ple, previ dictamen de la Comissió 
Informativa d'Hisenda”. 
 
 El Ple, en votació ordinària i per unanimitat, ACORDA, aprovar la moció 
anterior. 
 
 
6.01.02. 2843/2021/GEN - MOCIÓ CONJUNTA DELS GRUPS POLÍTICS 
MUNICIPALS SOCIALISTA, CIUDADANOS, POPULAR I VOX EN DEFENSA DE 
L’ESTAT DE DRET, LA QUALITAT DEMOCRÀTICA I PER LA LLIBERTAT 
D’EXPRESSIÓ. 
 
 El Sr. Portaveu del grup polític municipal Compromís per Torrent sol·licita 
retirar la moció presentada pel seu grup referent a la lliberta d’expresio, a la vista de 
la que s'inclou en l'ordre del dia. 
 
 Es dóna compte de la moció de l'epígraf, que es transcriu a continuació: 
 
 “La convivència social que sorgeix dels acords ciutadans, del consens 
constitucional que estableix un marc de regulació per al nostre Estat, és un element 
essencial al voltant del qual ha de pivotar el nostre funcionament com a comunitat. El 
contracte social que junts, com a comunitat de persones lliures, hem establit, ens 
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dona uns elements de participació de la vida pública que determinen les seues vies, 
els seus límits i la seua regulació. 
 
 D’aquesta manera, els nostres drets i llibertats, junt amb les nostres 
obligacions com a ciutadans i ciutadanes, ens fan plantejar-nos una sèrie de debats 
de diversa índole entre els quals cal destacar aquell dirigit a aprofundir en els 
mecanismes democràtics de la nostra societat. Ara bé, és precisament el fet 
d'aprofundir en aquests mecanismes democràtics els que ens ha de fer establir els 
nostres debats entorn del model de convivència lluny de qualsevol biaix de 
confirmació, amb voluntat de diàleg i visió crítica, per tal de determinar, més enllà de 
casuístiques particulars, quins i com han de ser els elements que regulen el nostre 
marc de convivència. 
 
 Cal determinar aleshores, que els nostres debats han d’articular-se en funció 
d’elements concrets de juí, interpretant la nostra Constitució, tal com en aquesta s’ha 
establit al seu article 10.2, que “les normes relatives als drets fonamentals i a les 
llibertats que la Constitució reconeix s’interpretaran de conformitat amb la Declaració 
Universal de Drets Humans i els tractats i acords internacionals sobre aquestes 
matèries ratificats per Espanya”. 
 
 És per tant precís realitzar una separació dels debats i les qüestions que són 
diferents i s’han d’abordar per tant de manera distinta. El nostre Estat de dret, 
democràtic i social, compta, sense el menor dels dubtes, amb una elevada qualitat 
democràtica, així com mecanismes de modificació legislativa que responen a les 
majories socials amb l'essencial defensa dels drets de les minories. La pluralitat i la 
diversitat dins del nostre entorn exigeix un al·legat en defensa de l’Estat de Dret i el 
seu compliment. És en aquest al·legat, en la defensa d’aquest compliment, on s’ha 
de protegir els drets i llibertats, i garantir que els actes de ruptura del mateix tinguen 
les conseqüències en aquest previstes. És el mateix sistema, dins de la seua 
flexibilitat, el qual, garantint els principis de la justícia, d’un procediment just i amb 
totes les garanties, determina mesures de gràcia reglades. 
 
 D’altra banda, i amb la condemna més ferma als actes vandàlics i de 
violència, que mai no es poden justificar, hem de retrobar-nos amb els elements 
teòrics que fonamenten el nostre model d’ordenament jurídic i social, amb el 
contracte social que suposa la cessió de la nostra sobirania personal amb la voluntat 
de convivència, establint-se en l'Estat el monopoli de l’ús de la força, un ús que ha 
de ser racional i responsable, dirigit a la defensa del bé comú i que pot i ha de ser 
controlat i analitzat per les institucions públiques i, quan es dona el cas d’un excés, 
respost per part dels òrgans jurisdiccionals competents amb tota la força que els 
dona l'Estat de Dret en la seua autodefensa legitimària. 
 
 Tret d’això i assistint al debat en matèria de llibertat d’expressió, anàlisi que 
no pot ser en cap cas pressa ni de la violència al carrer ni de la modificació arbitrària 
del model de justícia que conforma una part bàsica del model de societat, cal 
analitzar la matèria des de les perspectives que l’atenen. Fent-ho, amb la 
consideració bàsica de la seua condició de dret essencial, l’hem d’entendre en 
aquesta mesura com a un dret determinat per la resta de drets essencials i analitzat 
amb una reflexió que responga a la seua importància per si mateixa i en relació a 
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altres. No podem entendre que es tracta d’una llibertat absoluta i sense cap mena de 
conseqüències, perquè aquesta visió desvirtua el model de convivència que entre 
tots i totes, hem establit. La seua defensa a ultrança, una de les senyes d’identitat 
del nostre model democràtic i de les expressions de voluntat política de la 
Corporació de Torrent, van acompanyades del compromís ferm amb el seu exercici 
dins de l’Estat de Dret i del respecte a la resta de drets i llibertats que per la 
Constitució ens hem donat, drets i llibertats que, d’altra banda, són naturals i 
inalienables. 
 
 És per això, que es proposa l’adopció dels següents ACORDS: 
 
 PRIMER.- Condemnar expressament els actes de violència i vandalisme que 
s’han produït al llarg dels últims dies al conjunt de l’Estat, producte del compliment 
de sentències judicials. 
 
 SEGON.- L’Ajuntament de Torrent mostra el seu suport i recolzament Forçes i 
Cossos de Seguretat de l’Estat com garants de la seguretat pública del nostre país, 
tant a l’àmbit nacional, autonòmic i les policies locals.  
 
 TERCER.- Expressar el ferm compromís de la Corporació de Torrent amb la 
llibertat d’expressió així com amb la resta de drets i llibertats arreplegats a la nostra 
Constitució i a la Declaració Universal de Drets Humans. 
 
 QUART.- Reconèixer des del ple convenciment els avanços en matèria 
democràtica i de convivència que s’han fet al nostre país en els darrers 40 anys, fruit 
del consens del conjunt de la ciutadania arreplegat a la nostra Carta Magna,  
treballant solidàriament per continuar aprofundint en aquesta. 
 
 QUINT.- Donar suport a aquelles accions de caràcter legislatiu que 
promoguen el debat, la millora i el continu creixement dels drets i llibertats, des de la 
convicció que el projecte de comunitat democràtica que compartim està i ha d’estar 
en permanent construcció”. 
 
 El Ple, en votació ordinària i per vint-i-tres 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 moció anterior. 
 
Àudio:  06.01.02.mp3  
 
Vídeo:  http://videople.es/2942 
 
 
6.01.03. 2530/2021/GEN - MOCIÓ CONJUNTA DELS GRUPS POLÍTICS 
MUNICIPALS SOCIALISTA, CIUDADANOS, POPULAR I COMPROMÍS PER 
TORRENT PEL DIA INTERNACIONAL DE LA DONA. 
 
 Es dóna compte de la moció de l'epígraf, que copiada literalment diu: 
 
 “EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
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 Amb ocasió de la commemoració del 8 de març, Dia Internacional de la dona, 
la Federació Valenciana de Municipis i Províncies reitera el seu compromís i 
reivindicació amb els drets laborals i socials de les dones, reconegut 
internacionalment i nascut des del feminisme com a reivindicació per la igualtat i 
l’equitat entre dones i homes. 
 
 Cada any celebrem el 8 de març des de que, a proposta de Clara Zetkin,  en 
la Segona Conferència Internacional de Dones Treballadores en Copenhaguen en 
1910 es va establir esta data com el Dia Internacional de la Dona Treballadora. 
Després de 111 anys, el moviment en defensa dels drets de les dones més viu que 
mai. S’estén per tot arreu on les dones compartim lluites a través de les xarxes i ens 
donem suport per avançar en drets. A Espanya, el sufragi universal és va aprovar l'1 
d'octubre de 1931, enguany celebrem 90 aniversari de la consecució del vot dels 
dones 
 
 A la Comunitat Valenciana la defensa dels drets de les dones s’escampa de 
forma transversal i s’exercix a les associacions veïnals, esportives, ecologistes, en 
defensa de la salut, els drets humans, l’urbanisme, la cultura o l’educació. A tot 
arreu, dones i hómens amb tarannà feminista s’impliquen des de les seues 
organitzacions i ocupacions, arreplegant el testimoni dels moviments feministes, 
estenent el feminisme i la igualtat per tots els llocs.  
 
 La raó de ser d’estes accions és exemplar i millorar la vida de totes les 
persones, garantint els drets de ciutadania i, en especial de les dones per 
aconseguir una igualtat reial i efectiva, impulsant canvis socials estructurals per la 
inclusió social. Les polítiques d’igualtat busquen impulsar una societat plural i 
diversa, on els drets de les persones i la seua autonomia siga el centre de les 
polítiques. Perseguim una societat complexa, rica i diversa on cuidar, curar i criar 
siguen els eixos de la vida econòmica, social, política i familiar.  
 
 Enguany, el 8 de març serà diferent. Patim una pandèmia mundial que no ens 
permet ajuntar-nos, ni tocar-nos, ni abraçar-nos. Enguany no podrem eixir als carrers 
a manifestar-nos. I per això, la lluita pel feminisme i la igualtat, la lluita pels drets de 
les dones és més necessària que mai.  
 
 Cal estar atents/es ja que els avanços que s’havien assolit en els darrers 
temps estan en perill de retrocés perquè la pandèmia reforça desigualtats i 
vulnerabilitats en els sistemes socials, polítics i econòmics. 
 
 L’impacte que està tenint la COVID-19 en les dones és major en el nombre 
total de casos malgrat que la prevalença és més alta en hómens. Estos factors tenen 
el seu origen en aspectes relacionats amb els rols de gènere i amb la precarització 
cap a les tasques de sosteniment de la vida que fan majoritàriament les dones. Entre 
altres:  
 

• Les dones suporten una major càrrega de treballs precaris i d’economia 
submergida, un treball invisible i no pagat que s’ha evidenciat encara més en 
la pandèmia. 
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• Les dones estan majoritàriament en la primera línia del treball de cures i 
atenció sociosanitària, tant en el treball de cures remunerat, com a aquell no 
remunerat i especialment invisibilitzat. 

• El rol de cuidadora assignat a les dones posiciona les professionals sanitàries 
en la primera línia d’atenció i resposta a la malaltia, especialment les 
infermeres i les auxiliars d’infermeria i geriatria, també el personal de neteja 
dels centres socio-santiaris. 

• La saturació del sistema sanitari va comportar, entre altres, que en les 
primeres setmanes de pandèmia, les dones no pogueren estar 
acompanyades en el part. 

• Les dones han patit una doble càrrega laboral, la de combinar el teletreball 
amb l’atenció de majors i criatures, especialment en els confinaments.  

• En el cas de dones que han hagut d’anar a treballar presencialment, tota esta 
situació s’ha agreujat i ha posat de manifest que la conciliació se sustenta en 
gran mesura en les esquenes de les mares i també en les àvies, que en 
pandèmia han hagut de deixar de prestar este suport indispensable.  

• Per últim, la violència de gènere s’ha intensificat durant el període de 
confinament. La convivència confinada amb els seus maltractadors i la 
imposició del distanciament social, ha incrementat en un 70% l’atenció dels 
centres Dona 24hores. 

 
 Així doncs, resulta prou evident que esta, com qualsevol crisi, afecta més a 
les persones amb més vulnerabilitats associades. En este cas a la situació laboral 
precària, a la manca de xarxa de suport o al mercat laboral feminitzat en el que es 
troben.  
 
 A més, esta crisi que ve a sumar-se -si no és un efecte- a les crisis econòmica 
i climàtica que ja arrossegàvem. Per eixa raó, cal apostar per un model 
socioeconòmic sostenible, que pose la salut de les persones i el planeta al centre de 
les polítiques, on les cures i el sosteniment de la vida estiguen al centre.  
 
 Des dels ajuntaments, que som la primera porta a la ciutadania de les 
polítiques públiques, hem de fer un major esforç per contribuir a la igualtat real entre 
dones i hómens, donant suport a les propostes d’igualtat per millorar la vida de les 
persones, de totes les persones.  
 
 És per això que proposem els següents ACORDS: 
 
 PRIMER: Convidar a la ciutadania a reivindicar un futur sense discriminació 
per raó de gènere i/o sexe, on hómens i dones formen part de la nostra societat en 
igualtat de drets i responsabilitats. Reconeixem que la desigualtat es fonamenta en 
creences i comportaments amb base estructural diversa, i assumim la importància de 
promoure accions formatives i de sensibilització social. 
 
 SEGON: Insistim en la necessitat d'intensificar des del municipalisme 
polítiques d’igualtat de caràcter interseccional i transversal, (des de la mobilitat, 
atenció a col·lectius vulnerables, coeducació i conciliació, fins a infraestructures i 
esport) i a dotar-les. economicament mitjançant l'elaboració de pressupostos amb 
perspectiva de gènere 
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 TERCER: Donem suport a les dones que viuen en l’àmbit rural i augmentar 
els esforços en el desenvolupament de polítiques encaminades a fomentar 
l'ocupació i l'emprenedoria, l'educació per a la igualtat de oportunitats en este àmbit 
especialment. 
 
 QUART: Manifestem la importància d'aplicar i implementar la normativa vigent 
en matèria d'igualtat retributiva entre dones i hómens. 
 
 CINQUÉ: Reclamem, en l’actual àmbit de crisi sanitària, la ratificació del 
Conveni 189 de la OIT (Organització Internacional del Treball) per a la dignificació 
del treball, a la llar i les cures. 
 
 SISÉ: Reconeixem les iniciatives i accions del feminisme i assumim, com a 
pròpies, les esferes d'especial preocupació que afecten a les dones: pobresa, 
educació i capacitació, salut, violència, conflictes armats, economia, poder i presa de 
decisions, mecanismes institucionals, drets humans, mitjans de comunicació i medi 
ambient. 
 
 SETÉ: Reafirmar el nostre compromís amb la igualtat de tracte i d'oportunitats 
i amb el ple establiment d'una igualtat real i efectiva. 
 
 HUITÉ: Reclamem la necessitat de dotar les entitats locals dels mitjans 
necessaris per a dur a terme les competències en matèria d’igualtat i garantir l'impuls 
d'actuacions que contribueixen a la convivència, el progrés i el desenvolupament 
social i econòmic sostenible. 
 
 NOVÈ: Demanar al govern espanyol que inicie el tràmits per aprovar una llei 
d’equiparació efectiva salarial entre dones i homes, que incloga la paritat obligatòria 
en els espais de presa de decisió d’entitats, empreses i organismes.  
 
 El Ple, en votació ordinària i per vint-i-tres vots a favor dels grups polítics 
municipals Compromís per Torrent, Popular, Ciudadanos i Socialista, i dos vots en 
contra del grup polític municipal Vox, ACORDA, aprovar la moció anterior. 
 
 
7. CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN. 
 
7.01. DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA DES DE L’1 FINS AL 28 
DE FEBRER DE 2021, DEL NÚM. 348 AL NÚM. 901 INCLUSIVAMENT. 
 
 Es dóna compte i el Ple queda assabentat, dels decrets adoptats per l’Alcaldia 
des de l‘1 fins al 28 de febrer de 2021, del número 348 al número 901, ambdós 
inclusivament. 
 
 
7.02. PRECS I PREGUNTES. 
 
 Es formulen els següents precs i preguntes durant la sessió: 
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Àudio:  07.02.mp3  
 
Vídeo:  http://videople.es/2943 
 
 
 
 I com que no hi ha més assumptes a tractar-hi, a les 21.35, 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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