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Sessió Ordinària del Ple, del dia 

01/04/2021. 
 
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 12.00 hores, es 

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

 
La Presidència obri i inicia la 

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

 
1. APROVACIÓ ACTES 

SESSIONS ANTERIORS. 
 

 *Ordinària 04/Març/2021 
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2. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 1, D'ECONOMIA, HISENDA, PERSONAL, 
MODERNITZACIÓ I OCUPACIÓ. 
 
2.01. 3149/2021/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS PER 

TORRENT PER TRADUIR DE FORMA SIMULTÀNIA ELS PLENARIS 
MUNICIPALS A LA LLENGUA DE SIGNES. 

 
2.02. 3876/2021/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL POPULAR PER A LA 

MODIFICACIÓ DE LES BASES DE LES AJUDES PARÈNTESI DEL PLA 
RESISTIR A TORRENT. 

 
2.03. 3927/2021/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL VOX PER A LA 

MODIFICACIÓ DE LES BASES DEL PLA RESISTIR (AJUDES 
PARÈNTESI).  

 
3. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 2, D'URBANISME, MEDI AMBIENT, 

SEGURETAT CIUTADANA I MOBILITAT. 
 
3.01. 2951/2021. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL PROJECTE DEL 

REGLAMENT INTERN SOBRE L’ÚS DE RPAS (AERONAUS PILOTADES 
PER CONTROL REMOT) EN LA POLICIA LOCAL DE TORRENT. 

 
4. TRÀMIT EXTRAORDINARI. 
 

4.01. ASSUMPTES SENSE DICTAMINAR. 
 

4.01.01 2447/2021/GEN - ACCEPTACIÓ ENCÀRREC DE GESTIÓ 
FORMALITZAT PEL CONVENI ENTRE LA GENERALITAT I 
L’AJUNTAMENT DE TORRENT PER AL DESENVOLUPAMENT D’UN 
PROJECTE D’INNOVACIÓ CONSISTENT EN LA CONSTITUCIÓ 
D’UN CAS PILOT D’OFICINA PER A LA CREACIÓ DE LA FUTURA 
XARXA D’OFICINES D’HABITATGE XALOC.  

 
5. CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN. 
 

5.01. DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA DES DE L’1 FINS AL 26 
DE MARÇ DE 2021, DEL NÚM. 902 AL NÚM. 1354 INCLUSIVAMENT. 

 
5.02. PRECS I PREGUNTES. 

 
 
 
1. APROVACIÓ DE LES ACTES DE SESSIONS ANTERIORS. 
 
 S'aprova per unanimitat l’acta de la sessió ordinària celebrada el 4 de març de 
2021. 
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2. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 1, D'ECONOMIA, HISENDA, PERSONAL, 
MODERNITZACIÓ I OCUPACIÓ. 
 
2.01. 3149/2021/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS PER TORRENT 
PER TRADUIR DE FORMA SIMULTÀNIA ELS PLENARIS MUNICIPALS A LA 
LLENGUA DE SIGNES. 
 
 Es dóna compte de la moció de l'epígraf, que es transcriu a continuació: 
 
 "La llengua de signes és una llengua natural de les persones sordes, gràcies 
a la qual poden establir un canal d'informació bàsica per a la relació amb el seu 
entorn social. Mentre que amb el llenguatge oral la comunicació s'estableix 
mitjançant un canal auditiu, la llengua de signes ho fa per un canal visual i espacial. 
Té una estructura gramatical pròpia que es caracteritza pels següents paràmetres: la 
configuració d'una o dues mans, dels seus moviments, de les seues orientacions, de 
la seva ubicació espacial, i dels elements no manuals (moviments labials -que poden 
ser verbals i orals-, facials, linguals, d'espatlles, i de cap). 
  
 Son molts els veïns i veïnes de Torrent què utilitzen aquesta llengua per 
comunicar-se amb normalitat, i volem que s'integren a la vida política del nostre 
poble. Per aprofundir a la nostra democràcia, hem de fer accessibles els plenaris 
municipals a tota la nostra ciutadania, tenint en compte que l'Ajuntament disposa de 
personal qualificat per dur a terme aquesta tasca. 
  
 És per això, que des del Grup Municipal de Compromís per Torrent, es 
proposa l'adopció dels següents ACORDS: 
  
 PRIMER. Instar a l'Ajuntament de Torrent a que durant els plenaris municipals 
traduïsca a la llengua de signes el contingut del mateix, de manera que arribe a les 
persones assistents al plenari, i a aquelles que vulguen veure'l a través del canal 
Municipal de Youtube. 
  
 SEGON. Donar trasllat del present acord a tot el teixit associatiu de Torrent. 
  
 TERCER. Donar trasllat del present acord a la Federació de Persones Sordes 
de la Comunitat Valenciana (FESORD CV)". 
 
 De conformitat amb el dictamen emès per la Comissió Informativa núm. 1, el 
Ple, en votació ordinària i per vint-i-tres vots a favor dels grups polítics municipals 
Compromís per Torrent, Popular, Ciudadanos i Socialista, i dos vots en contra del 
grup polític municipal Vox, ACORDA, aprovar la moció anterior. 
 
Àudio:  02.01.mp3  
 
Vídeo:  http://videople.es/3047 
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2.02. 3876/2021/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL POPULAR PER A LA 
MODIFICACIÓ DE LES BASES DE LES AJUDES PARÈNTESI DEL PLA 
RESISTIR A TORRENT. 
 
 L’Alcaldia, a proposta del grup proponent, ACORDA deixar l'assumpte sobre 
la mesa. 
 
Àudio:  02.02.mp3  
 
Vídeo:  http://videople.es/3048 
 
 
2.03. 3927/2021/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL VOX PER A LA MODIFICACIÓ 
DE LES BASES DEL PLA RESISTIR (AJUDES PARÈNTESI).  
 
 
 L’Alcaldia, a proposta del grup proponent, ACORDA deixar l'assumpte sobre 
la mesa. 
 
 
3. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 2, D'URBANISME, MEDI AMBIENT, 
SEGURETAT CIUTADANA I MOBILITAT. 
 
3.01. 2951/2021. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL PROJECTE DEL REGLAMENT 
INTERN SOBRE L’ÚS DE RPAS (AERONAUS PILOTADES PER CONTROL 
REMOT) EN LA POLICIA LOCAL DE TORRENT. 
 
 Es dóna compte de la moció de l’epígraf, del tenor literal següent: 
 
 “Vist l'expedient que es tramita per a l'aprovació del Reglament Intern sobre 
ús de RPAS (aeronaus pilotades per control remot) en la Policia Local de Torrent. 
 
 Vist a l'acord adoptat per la Junta de Govern Local en sessió de data 8 dels 
corrents, pel qual s'aprovava el Reglament Intern sobre ús de RPAS (aeronaus 
pilotades per control remot) en la Policia Local de Torrent, l'objecte del qual és 
regular, en l'àmbit del Cos de Policia Local de Torrent, exclusivament les operacions 
de policia amb RPAS atribuïdes a les Forces i Cossos de Seguretat per la Llei 
orgànica 2/1986, de 13 de març, i normativa concordant, y se donava trasllat a la 
Secretaria General del Ple perquè aquesta ho remetrà a la Comissió Informativa 
competent per raó de la matèria i fera públic l'obertura d'un termini de cinc dies 
perquè els grups polítics municipals puguen presentar esmenes al text. 
 
 Atenent que pel grup municipal de Compromís per Torrent s'ha presentat una 
esmena en el sentit d'incorporar a l'article 27 l'obligatorietat de compliment de la 
normativa d'utilització de càmeres de vídeo per part de la Forces i Cossos de 
Seguretat, recollida en la Llei orgànica 4/1997, de 4 d'agost, per la qual cosa es 
regula la utilització de càmeres de vídeo per la Forces i Cossos de Seguretat en llocs 
públics i desenvolupada pel Reglament aprovat pel Reial decret 596/1999, de 16 
d'abril. 
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 Vist així mateix l'informe emès pel Comissari Cap del Cos de Policia Local en 
el sentit de no veure cap inconvenient a aquesta inclusió, si bé no en l'article 27, sinó 
en l'article 3, relatiu a la normativa aplicable sobre protecció de dades i dret a l'honor, 
ja que el primer d'ells conté normativa específica. 
 
 Considerant el que es disposa per l'article 4.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
reguladora de les bases del règim local respecte que als Municipis, en la seua 
qualitat d'Administracions públiques de caràcter territorial, i dins de l'esfera de les 
seues competències, els correspon, entre unes altres, les potestats reglamentària i 
d'autoorganització.  
 
 Atenent així mateix al art. 128.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del 
Procediment Administratiu Comú (LPAC d'ara endavant), que determina que la 
potestat reglamentària correspon als òrgans de govern locals, d'acord amb el previst 
en la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local. 
 
 Atès el que es disposa pel segon paràgraf de l'article 3, 2 del Reial decret 
1036/2017, de 15 de desembre, pel qual es regula la utilització civil de les aeronaus 
pilotades per control remot, que exigeix, per al cas de les policies locals, que les 
operacions contemplades en el mateix es realitzen, en tot cas, conformement al que 
es disposa en els respectius Reglaments de Policies Locals, de manera que no es 
pose en perill a altres usuaris de l'espai aeri i a les persones i béns subjacents. 
 
 Vist l'article 117 i següents del Reglament Orgànic del Ple de l'Ajuntament de 
Torrent, respecte de la tramitació del citat Reglament. 
  
 Per tot talló, vists els informes obrants en el expedient, i en virtut de les 
competències delegades pel decret d'alcaldia núm. 1661/2020, de data 14 d'abril, es 
proposa que l'Ajuntament ple adopte el següent ACORD: 
  
 Primer. Aprovar l'esmena presentada pel grup municipal Compromís per 
Torrent al Reglament Intern sobre ús de RPAS (aeronaus pilotades per control 
remot) en la Policia Local de Torrent, l'objecte del qual és regular, en l'àmbit del Cos 
de Policia Local de Torrent, exclusivament les operacions de policia amb RPAS 
atribuïdes a les Forces i Cossos de Seguretat per la Llei orgànica 2/1986, de 13 de 
març, i normativa concordant i, en conseqüència, modificar la redacció del seu article 
3, en l'apartat relatiu a la normativa sobre protecció de dades i dret a l'honor, 
incorporant en últim lloc la Llei orgànica 4/1997, de 4 d'agost, per la qual cosa es 
regula la utilització de càmeres de vídeo per la Forces i Cossos de Seguretat en llocs 
públics i desenvolupada pel Reglament aprovat pel Reial decret 596/1999, de 16 
d'abril. 
 
 Segon. Aprovar inicial, i definitivament per al cas de no existir reclamacions ni 
suggeriments, el Reglament Intern sobre ús de RPAS (aeronaus pilotades per 
control remot) en la Policia Local de Torrent, l'objecte del qual és regular, en l'àmbit 
del Cos de Policia Local de Torrent, exclusivament les operacions de policia amb 
RPAS atribuïdes a les Forces i Cossos de Seguretat per la Llei orgànica 2/1986, de 
13 de març, i normativa concordant. 
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 Tercer. Publicar en el Butlletí oficial de la Província l'anunci de la seua 
aprovació a l'efecte de reclamacions i suggeriments per termini de trenta dies, el qual 
entrarà en vigor una vegada publicat el seu text íntegre i transcorregut del termini de 
15 dies hàbils previst en l'article 65.2 (art. 70.2 Llei 7/1985)”. 
 
 De conformitat amb el dictamen emès per la Comissió Informativa núm. 2, el 
Ple, en votació ordinària i per unanimitat, ACORDA, aprovar la proposta anterior. 
 
 
4. 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: 
 
 
4.01. ASSUMPTES SENSE DICTAMINAR. 
 
4.01.01 2447/2021/GEN - ACCEPTACIÓ ENCÀRREC DE GESTIÓ FORMALITZAT 
PEL CONVENI ENTRE LA GENERALITAT I L’AJUNTAMENT DE TORRENT PER 
AL DESENVOLUPAMENT D’UN PROJECTE D’INNOVACIÓ CONSISTENT EN LA 
CONSTITUCIÓ D’UN CAS PILOT D’OFICINA PER A LA CREACIÓ DE LA 
FUTURA XARXA D’OFICINES D’HABITATGE XALOC.  
 
 Es dóna compte de la proposta de l’epígraf, que es transcriu a continuació: 
 
 “Per part de la Vicepresidència Segona i Conselleria d’Habitatge i Arquitectura 
Bioclimàtica s'ha remès, per a la seua consideració per part de la Corporació 
municipal, un document denominat “Conveni entre la Generalitat, a través de la 
Vicepresidència Segona i la Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, i 
l'Ajuntament de Torrent per al desenvolupament d'un projecte d'innovació consistent 
en la constitució d'un cas pilot d'oficina per a la creació de la futura xarxa d'oficines 
d'habitatge Xaloc”. 
 
 Vist l’informe del cap de la Secció Jurídica d’Urbanisme de 23 de febrer de 
2021, amb el vist i plau de la cap del Servici Jurídic Administratiu de l’Àrea de 
Territori i Ciutat i del Secretari General del Ple , en el qual s’assenyala que: 
 
 “El conveni proposat s'ajusta als principis de cooperació, col·laboració i 
coordinació que han de respectar les administracions públiques en la seua actuació i 
relacions, que estableix l'article 3.1 k) de Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim 
Jurídic del Sector Públic, i, de manera específica en l'àmbit local, l'article 55 d) i e) de 
Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local que estableix que 
“Per a l'efectiva coordinació i eficàcia administrativa, l'Administració General de 
l'Estat, així com les Administracions autonòmica i local, d'acord amb el principi de 
lleialtat institucional, deuran en les seues relacions recíproques: d) Facilitar a les 
altres Administracions la informació sobre la pròpia gestió que siga rellevant per a 
l'adequat desenvolupament per aquestes de les seues comeses. e) Prestar, en 

Pàgina 6 de 9 



Ple Ordinari 01-04-2021 

l'àmbit propi, la cooperació i assistència actives que les altres Administracions 
pogueren precisar per a l'eficaç compliment de les seues tasques.” 
 
 La regulació relativa a l'encàrrec de gestió està continguda en els articles 8 i 
11 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic (LRJSP), i en 
l'article 150 de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de Règim Local de la 
Comunitat Valenciana. Cal assenyalar que l'article 48.9 de la LRJSP disposa que les 
normes del Capítol IV, que regulen els convenis, no són aplicable als encàrrecs de 
gestió. 
 
 L'article 11 de la LRJSP estableix que les activitats de caràcter material o 
tècnic encomanades han de ser competència de les administracions que reben 
l'encàrrec, i aquest, al seu torn, no podrà tindre per objecte prestacions pròpies dels 
contractes regulats en la legislació de contractes del sector públic.  
 
 Pel que respecta a l'ajuntament, les activitats encomanades entren en l'àmbit 
de les competències que, d'acord amb l'article 25.2 a) de la Llei 7/1985, Pàgina 2 de 
3 de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, han d'assumir els municipis 
en matèria de promoció i gestió de l'habitatge de protecció pública, amb criteris de 
sostenibilitat financera, i conservació i rehabilitació de l'edificació. D'altra banda, en 
el conveni proposat s'estableix que l'ajuntament percebrà de la Conselleria, l'import 
que cobrisca les despeses ocasionades per la realització de les activitats 
encomanades, sense que, per tant, obtinga cap benefici econòmic, per la qual cosa 
manca del caràcter onerós que és propi dels contractes regulats en legislació de 
contractes del sector públic (article 2.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic). 
 
 L'article 150.3 de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de Règim 
Local de la Comunitat Valenciana, en relació amb l'article 11.3 b) de la LRJSP, 
estableix que l'encàrrec de gestió s'ha de formalitzar mitjançant un conveni que, 
d'acord amb el seu apartat 4, ha de contindre, “la determinació de l'activitat 
encomanada, la seua vigència, les facultats de direcció i control i els mitjans 
econòmics precisos per a dur-la a terme, fixant-se el percentatge de finançament 
que aportarà cada administració”. 
 
 Les activitats encomanades venen determinades en la clàusula segona, i 
desenvolupades en l'Annex I, del conveni, i es refereixen a tasques 
d'assessorament, informació i gestió, en matèria d'habitatge, rehabilitació d'edificis i 
regeneració urbana. Aquestes activitats les realitzarà l'ajuntament directament, o a 
través de l'empresa municipal NOUS ESPAIS TORRENT, S.A, que actuarà com a 
medi propi. 
 
 La vigència del conveni s'estableix en la clàusula desena, i serà de dotze 
mesos, que es podrà prorrogar anualment fins a un màxim de quatre anys per mutu 
acord. 
 
 Les facultats de control i direcció corresponen a la Conselleria, i a la Comissió 
de seguiment prevista en la clàusula huitena. 
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 El finançament de l'encàrrec s'estableix en la clàusula sisena i en l'Annex III. 
Es fixa en un import màxim de 111.513 €, que s'aportaren íntegrament per la 
Conselleria, que pagarà a l'ajuntament, prèvia rendició de comptes en els termes 
previstos en la clàusula setena. 
 
 De conformitat amb l'article 123.1 j) i 2 de la 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora 
de les Bases del Règim Local, correspon al Ple Municipal, pel vot favorable de la 
majoria absoluta del número legal dels seus membres, acceptar l’encàrrec de gestió 
formalitzat a través del conveni denominat “Conveni entre la Generalitat, a través de 
la Vicepresidència Segona i Conselleria d'habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, i 
l'Ajuntament de Torrent per al desenvolupament d'un projecte d'innovació consistent 
en la constitució d'un cas pilot d'oficina per a la creació de la futura xarxa d'oficines 
d'habitatge Xaloc”. 
 
 Vist l’informe favorable emès per la Intervenció municipal. 
 
 Per tot allò que s’ha exposat ES PROPOSA al Ple Municipal que per majoria 
absoluta, adopte el següent ACORD: 
 
 PRIMER.- Acceptar l’encàrrec de gestió formalitzat a través del conveni 
denominat “Conveni entre la Generalitat, a través de la Vicepresidència Segona i 
Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, i l'Ajuntament de Torrent per al 
desenvolupament d'un projecte d'innovació consistent en la constitució d'un cas pilot 
d'oficina per a la creació de la futura xarxa d'oficines d'habitatge Xaloc”. 
 
 El Ple, en votació ordinària i per vint-i-tres vots a favor dels grups polítics 
municipals Compromís per Torrent, Popular, Ciudadanos i Socialista, i dos vots en 
contra del grup polític municipal Vox, ACORDA, aprovar la proposta anterior. 
 
 
5. CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN. 
 
5.01. DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA DES DE L’1 FINS AL 26 
DE MARÇ DE 2021, DEL NÚM. 902 AL NÚM. 1354 INCLUSIVAMENT. 
 
 Es dóna compte i el Ple queda assabentat, dels decrets adoptats per l’Alcaldia 
des de l‘1 fins al 26 de març de 2021, del número 902 al número 1354, ambdós 
inclusivament. 
 
 
5.02. PRECS I PREGUNTES. 
 
 Es formulen els següents precs i preguntes durant la sessió: 
 
Àudio:  05.02.mp3  
 
Vídeo:  http://videople.es/3049 
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 I com que no hi ha més assumptes a tractar-hi, a les 13.15, 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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