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Sessió Ordinària del Ple, del dia 

01/07/2021. 
 
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 a la COVID-19, 
es procedeix a la celebració de la 
següent sessió plenària en manera 
presencial (P) i telemàtica (T) 

 
A Torrent, a les 19.00 hores, es 

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

 
La Presidència obri i inicia la 

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

 
1. APROVACIÓ ACTES 

SESSIONS ANTERIORS. 
 

 *Ordinària 03/Juny/2021 
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2. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 1, D'ECONOMIA, HISENDA, PERSONAL, 
MODERNITZACIÓ I OCUPACIÓ. 
 
2.01. 13199/2020/GEN - SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ COMPATIBILITAT 

FORMULADA PEL SR. DIRECTOR GERENT DE LA FUNDACIÓ 
ESPORTIVA MUNICIPAL. 

 
2.02. 8292/2021/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL POPULAR PER A EXIGIR 

AL GOVERN D’ESPANYA QUE NO INDULTE A CONDEMNATS PER 
SEDICIÓ. 

 
2.03. 9281/2021/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA EN DEFENSA 

DELS VALORS SUPERIORS DE LA CONSTITUCIÓ I L’ORDENAMENT 
JURÍDIC. 

 
2.04. 7733/2021/GEN - PROPOSTA APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ 

PRESSUPOSTÀRIA MC/41/2021/CE+SC. 
 

3. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 2, D'URBANISME, MEDI AMBIENT, 
SEGURETAT CIUTADANA I MOBILITAT. 
 
3.01. 17779/2019/GEN - PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ 

PUNTUAL DEL PGOU ROTONDA SABATERS. 
 

4. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 3, ADMINISTRACIÓ, BENESTAR SOCIAL, 
EDUCACIÓ I JOVENTUT. 
 
4.01. 9360/2021/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS PER 

TORRENT PER A LA IMPLANTACIÓ D’UN PROGRAMA FORMATIU 
MUNICIPAL DE BEQUES REMUNERADES PER A ESTUDIANTS 
MAJORS D’EDAT. 

 
5. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 4, CULTURA, VALENCIÀ, ESPORTS, 

TURISME I PARTICIPACIÓ. 
 
5.01. 9361/2021/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS PER 

TORRENT DEMANANT AL GOVERN DE L’ESTAT CANVIS URGENTS 
EN EL TIPUS IMPOSITIU DE L’IVA DELS INSTRUMENTS MUSICALS I 
LA REBAIXA FISCAL DEL SECTOR. 

 
6. TRÀMIT EXTRAORDINARI. 
 
7. CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN. 
 

7.01. DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA DES DEL 29 DE MAIG 
FINS AL 25 DE JUNY DE 2021, DEL NÚM. 2701 AL NÚM. 3161 
INCLUSIVAMENT. 

 
7.02. PRECS I PREGUNTES. 
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7.02.01. PREC GRUP MUNICIPAL VOX PER A LA FORMACIÓ I 
IMPLANTACIÓ DE DISPOSITIUS DE GEOLOCALITZACIÓ PER A 
PERSONES AMB ALZHEIMER. 

 
7.02.02. PRECS I PREGUNTES GRUP MUNICIPAL VOX. 
 
7.02.03. PREGUNTES GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS PER TORRENT. 

 
 
 
1. APROVACIÓ ACTES SESSIONS ANTERIORS. 
 
 S'aprova per unanimitat l’acta de la sessió ordinària celebrada el 3 de juny de 
2021. 
 
 
2. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 1, D'ECONOMIA, HISENDA, PERSONAL, 
MODERNITZACIÓ I OCUPACIÓ. 
 
2.01. 13199/2021/GEN - SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ COMPATIBILITAT 
FORMULADA PEL SR. DIRECTOR GERENT DE LA FUNDACIÓ ESPORTIVA 
MUNICIPAL. 
 
 Es dóna compte de la proposta formulada per la Sra. Asunción Ferrer San 
Pablo, regidora delegada de l’Àrea de Cultura i Esport, que es transcriu a 
continuació: 
 
 “Vista la sol·licitud d'autorització de compatibilitat formulada pel Sr. José 
Francisco Sanchis Bertomeu, personal laboral amb contracte laboral d'alta direcció 
en l'Organisme Autònom de l'Ajuntament de Torrent, Fundació Esportiva Municipal, 
per a l'acompliment com a activitat secundària, el lloc de Professor Associat en el 
Departament d'Educació Física i Esportiva de la Facultat de Ciències de l'Activitat 
Física i l'Esport de la Universitat de València, per al curs acadèmic 2020/2021. 
 
 Vist l'informe favorable emès pel Vicerector d'Ordenació Acadèmica i 
Professorat de la Universitat de València de conformitat amb el que es disposa en 
l'art. 9 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'Incompatibilitats del Personal al 
servei de les Administracions Públiques, sempre que es donen els requisits generals 
establits en matèria de retribucions i horari, i en particular el que disposa l'art. 7 de la 
citada Llei. 
 
 Considerant que, l'article 4 d'aquesta Llei 53/1984 permet expressament la 
possibilitat d'autoritzar la compatibilitat, complint les restants exigències legals, per a 
l'acompliment d'un lloc de treball en l'esfera docent, com a Professor universitari 
associat en règim de dedicació no superior a la de temps parcial i amb duració 
determinada. 
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 Considerant la conveniència de possibilitar, sense minvament per al servei 
municipal, l'exercici d'aquesta activitat docent en l'acompliment de la qual pot ser 
coincident l'interès del sol·licitant amb el d'aquest Ajuntament. 
 
 Vist l'informe jurídic emès pel Secretari General de l'Administració Municipal. 
 
 Considerant que, conforme a l'article 9 de la Llei 53/1984 i 92.4 de la Llei 
10/2010, és competència del Ple d'aquest Ajuntament l'autorització de la 
compatibilitat sol·licitada, es proposa a aquest, l'adopció del següent ACORD: 
 
 Primer. Concedir al Sr. José Francisco Sanchis Bertomeu, Director Gerent de 
la Fundació Esportiva Municipal de Torrent, la compatibilitat per a l'acompliment 
d'activitat secundària a temps parcial (3+3 hores setmanals), del lloc de Professor 
Associat, en Facultat de Ciències de l'Activitat Física i l'Esport de la Universitat de 
València, condicionat a la compatibilitat horària, durant el curs acadèmic 2020/2021. 
 
 Segon. La present autorització de compatibilitat quedarà automàticament 
sense efecte en el supòsit de canvi de lloc de treball en aquest Ajuntament. 
 
 Tercer. Notificar aquest acte a l'interessat i al Delegat Sindical de la FDM, 
perquè en prengueu coneixement i efectes oportuns, amb expressió dels recursos 
que en dret procedisquen. 
 
 Quart. Donar trasllat del present acord a la Universitat de València, perquè en 
prengueu coneixement i efectes oportuns”. 
 
 De conformitat amb el dictamen emès per la Comissió Informativa núm. 1, el 
Ple, en votació ordinària i per vint-i-tres vots a favor dels grups polítics municipals 
Compromís per Torrent, Popular, Ciudadanos i Socialista, i dos abstencions del grup 
polític municipal Vox, ACORDA, aprovar la proposta anterior. 
 
 
2.02. 8292/2021/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL POPULAR PER A EXIGIR AL 
GOVERN D’ESPANYA QUE NO INDULTE A CONDEMNATS PER SEDICIÓ. 
 
 Es dóna compte de la moció de l'epígraf, que es transcriu a continuació: 
 
 "En octubre de 2017, diversos partidos y miembros del Gobierno de Cataluña 
organizaron un referéndum ilegal con el objetivo de separar esta comunidad 
autónoma del resto de España y quebrar la indisoluble unidad de nuestro país que 
reconoce nuestra Carta Magna. 
 
 Además, proclamaron de forma ilegal la independencia y la constitución de 
una ilegal república catalana.  
 
 Por ello, dos años después los impulsores de estos actos (Oriol Junqueras, 
Carme Forcadell, etc.) fueron condenados por el Tribunal Supremo a penas que 
oscilaban entre los 9 y los 13 años de prisión, así como a penas de inhabilitación. 
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 El alto tribunal consideró probado que dichos condenados habían cometido 
delitos de sedición y/o malversación.  
 
 En el momento de conocerse la sentencia, el Presidente Sánchez 
"garantizaba tanto a la ciudadanía catalana como al conjunto de la ciudadanía 
española que esa sentencia se iba a cumplir en su totalidad" puesto que "nadie está 
por encima de la ley" mientras que otros miembros de su gobierno defendían que las 
penas impuestas debían cumplirse íntegramente.  
 
 Pero tanto Sánchez como su gobierno seguían necesitando los votos de los 
partidos independentistas catalanes para mantenerse en el poder; una necesidad 
que se hizo más acuciante tras las elecciones generales celebradas en noviembre 
de 2019 en las que el PSOE perdió casi 800.000 votos y 3 escaños respecto a las 
celebras en el mes de abril del mismo año.  
 
 Esa necesidad fue el detonante de que el gobierno propusiese realizar una 
modificación del delito de sedición, incluida dentro una reforma más amplía del 
Código Penal, que supondría una rebaja de las penas a los condenados por el 1-O. 
 
 Una reforma que cómo explicó en septiembre de 2020 el actual Ministro de 
Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, era necesario abordar porque "es 
importante que el Gobierno demuestre que quiere ir resolviendo temas 
concretos" (dicho en referencia a la situación de los presos por el 1-O). 
 
 Y ahora, en 2021, el Presidente Sánchez y su gobierno no esconden su 
voluntad de indultar a unos condenados que no sólo no han mostrado ni un 
ápice de arrepentimiento, sino que han dejado claro (tanto en el juicio, al ejercer su 
derecho a la última palabra, como en declaraciones posteriores) que tienen intención 
de reincidir en los delitos cometidos. 
 
 Además, tanto la Fiscalía como el Tribunal Supremo se oponen al indulto.  
 
 El alto tribunal, en un demoledor y clarísimo informe aprobado por unanimidad 
de sus miembros, explica que lo que pretenden el Presidente Sánchez y su gobierno 
es retorcer la naturaleza del indulto y cuestionar "los presupuestos que hacen 
legítimo el ejercicio de la función jurisdiccional". 
 
 Es decir, el gobierno está poniendo en duda, al igual que los hacen los líderes 
independentistas, el funcionamiento de la justicia española, con lo que ello significa 
de ataque a una institución que constituye el pilar fundamental de nuestra 
democracia. 
 
 Por último, destacar que el Tribunal Supremo deja en evidencia la verdadera 
intención del Gobierno al defender el indulto, que nos es otra que su mera 
supervivencia política, al recordar que "algunos de los que aspiran al beneficio del 
derecho de gracia son precisamente líderes políticos de los partidos que, hoy por 
hoy, garantizan la estabilidad del Gobierno llamado al ejercicio del derecho de 
gracia".  
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 Por todo lo expuesto y ante la fundada sospecha de que no nos encontramos 
ante un indulto sino ante un pago político, el Grupo Municipal Popular en el 
Ayuntamiento de Torrent, presenta la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO: 
 
 El pleno del Ayuntamiento de Torrent: 
 
 PRIMERO-. Expresa su respaldo incondicional y absoluto a la Constitución y 
al resto del ordenamiento jurídico español como garantes de la integridad y unidad 
de la nación y del estado de derecho y la democracia en nuestro país. 
 
 SEGUNDO-. Manifiesta su apoyo sin fisuras a la labor que realizan todos los 
días los diferentes tribunales de justicia españoles, con especial mención al Tribunal 
Supremo, de manera independiente, responsable y sometidos únicamente al imperio 
de la ley como establece el artículo 117 de la Constitución Española.  
 
 TERCERO-. Insta al Gobierno de España a respetar la independencia de las 
diferentes instituciones del Estado y las decisiones judiciales y a no conceder el 
indulto a aquellos que han vulnerado- como ha declarado probado el Tribunal 
Supremo- no sólo nuestra Carta Magna sino también otras leyes españolas y que, 
como han repetido en numerosas ocasiones, pretenden reincidir en el delito de 
sedición cometido.  
 
 CUARTO-. Insta al Presidente del Gobierno de España a comparecer en el 
Congreso de los Diputados en un pleno monográfico para explicar su intención de 
conceder el indulto a los condenados por la sentencia 459/2019, de 14 de octubre, 
por la convocatoria de un referéndum ilegal y la proclamación ilegal de una república 
catalana independiente.  
 
 QUINTO-. Dar traslado de este acuerdo al Presidente del Gobierno, al 
Ministro de Justicia y a los Portavoces de los Grupos Políticos del Congreso y del 
Senado". 
 
 De conformitat amb el dictamen emès per la Comissió Informativa núm. 1, el 
Ple, en votació ordinària i per tretze vots en contra dels grups polítics municipals 
Compromís per Torrent i Socialista, i dotze vots a favor dels grups polítics municipals 
Vox, Popular i Ciudadanos, ACORDA, desestimar la moció anterior. 
 
Àudio:  02.02.mp3  
 
Vídeo:  http://videople.es/3490 
 
 
2.03. 9281/2021/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA EN DEFENSA 
DELS VALORS SUPERIORS DE LA CONSTITUCIÓ I L’ORDENAMENT JURÍDIC. 
 
 Es dóna compte al Ple de la moció de l'epígraf, que copiada literalment diu:  
 
 "Els articles primer i segon de la Constitució Espanyola estableixen el marc de 
referència del sistema democràtic en el que vivim i que ha de regir la nostra 
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convivència pacífica i dialogant. La constitució del nostre país com a un "Estat social 
i democràtic de Dret, que propugna com valors superiors del seu ordenament jurídic 
la llibertat, la justícia, la igualtat i el pluralisme polític" junt a la "la indissoluble unitat 
de la nació espanyola, pàtria comú i indivisible de tots els espanyols" que "reconeix i 
garanteix l'autonomia de les nacionalitats i regions que la integren i la solidaritat 
entre totes elles", és i ha de ser el principi que regisca les expressions de voluntat 
política i els avanços en matèria de drets, llibertats i autogovern del conjunt de la 
ciutadania espanyola.  
 
 Este marc de convivència, fruit d'un procés de transició a la democràcia que 
es va fonamentar sobre el consens social i política per la pau i el progrés, continua 
regulant el espai democràtic de la nostra vida establint una separació de poders per 
tal de garantir el bon funcionament del sistema i la protecció dels ja exposats valors 
suprems de l'ordenament. Cal per tant fer patent que hi ha, per via de la Constitució i 
d'aquella legislació que el nostre ordenament completa, unes delegacions de la 
sobirania nacional als diferents poders de l'Estat.  
 
 El poder legislatiu, executiu i judicial, configuren un sistema triple que 
estableix una sèrie d'equilibris que permitixen l'exercici de les seus competències 
sempre dins del marc legal, cap altra cosa és possible ni tolerable en un Estat de 
Dret. I és eixa submissió a la llei, expressió màxima de la voluntat popular, i en 
especial la Constitució, pacte social que ens donaren entre espanyols, així com la 
clara execució de les competències pròpies a la divisió de poders les que han de fer-
se patents a la nostra realitat.  
 
 El Govern de l'Estat, les Corts Generals i el Poder Judicial, en la mesura en la 
que administració de justícia, són i han de ser escrupolosos en el compliment d'allò 
que estableixen les lleis i dels elements propis dels procediments administratius. És 
per això que cal demanar un compromís per tal de respectar aquest principi, evitant 
les intromissions d'uns en els altres i limitant-se a l'exercici legítim de la seu acció, 
cada qual la que corresponga, per tal de continuar construint un model de 
convivència i diàleg.  
 
 Cal reivindicar la política com a ferramenta essencial en el diàleg per la 
resolució dels conflictes, la ferramenta de la democràcia i les societats avançades, i 
cal reivindicar també el fer política i a les persones que fan política, perquè el servici 
a la ciutadania i al conjunt de la societat és una acció que cal posar de manifest. 
Precisament per això a qui fa política, als òrgans que han de fer-la i dirigir-la, els 
pertoca exercir-la en el marc de la legalitat i avançar en eixa direcció per fer possible 
que continuem caminant en el projecte compartit que es Espanya. 
 
 A la funció jurisdiccional cal reivindicar-la, donar-li els recursos precisos per 
exercir les seus competència, i treballar colze a colze per fer-la més propera a la 
ciutadania, fent pedagogia per tal de donar elements de judici al espanyols i 
espanyoles, permetent-los participar de la vida pública amb les ferramentes 
adequades per fer front a la desinformació i la confusió.  
 
 Per estes manifestacions, per les consideracions que s'han exposat, es 
proposa a la Corporació l'adopció dels següents ACORDS: 
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 PRIMER.- Manifestar l'adhesió incondicional de la Corporació de Torrent a la 
Constitució i a l'ordenament jurídics espanyol, a la defensa dels seus valors superior 
de llibertat, justícia, igualtat i pluralisme polític.  
 
 SEGON.- Expressar el suport a la separació de poders, com a element 
fonamental en la construcció d'una democràcia consolidada i moderna, respectant 
l'exercici de les competència que són pròpies al Govern de l'Estat, a les Corts 
General i al Poder Judicial. Reivindicant la tasca dels serveis públics que als tres 
poders corresponen, així com a l'exercici de la política com a mitjà de resolució de 
conflictes.  
 
 TERCER.- Declarar el ferm compromís de la Ciutat de Torrent amb qualsevol 
esforç per fer possible una convivència dialogada i dialogant dins d'un marc de 
respecte a la legislació i d'un pacte social sobre el qual continuar construint un Estat 
divers, modern, democràtic i participatiu". 
 
 Pel grup polític municipal Vox es presenta esmena de substitució que es 
transcriu a continuació: 
 
 “Tras la lectura de la moción presentada por el grupo socialista, en la que 
hace referencia a la defensa de los valores de la Constitución y el ordenamiento 
jurídico; y así como su apoyo a la separación de poderes; no puede entenderse esta 
defensa sin un claro rechazo a los indultos de aquellos que atentaron gravemente 
contra la unidad de España. El espíritu de la Constitución es la “indisoluble unidad 
de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles”. Los 
indultos que ha concedido el Gobierno es la mayor humillación que puede hacerse a 
nuestra Carta Magna.  
 
 Desde el grupo municipal VOX TORRENT proponemos una enmienda de 
sustitución al acuerdo TERCERO de los recogidos en dicha moción, cuyo texto 
quedaría redactado de la manera que sigue: 
 
 TERCERO.- Desde esta Corporación municipal se muestra el más enérgico 
rechazo a la decisión ejecutada del Gobierno de conceder los indultos a quienes 
intentaron perpetrar un grave daños a la unidad de España, que s fundamento de la 
Constitución”. 
 
 Sotmesa a votació l'esmena presentada, és desestimada per quinze vots en 
contra dels grups polítics municipals Compromís per Torrent, Ciudadanos i 
Socialista, i deu vots a favor dels grups polítics municipals Vox i Popular.  
 
 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, quatre vots en contra dels grups polítics municipals Vox i 
Compromís per Torrent, i huit abstencions del grup polític municipals Popular, 
ACORDA, aprovar la moció anterior. 
 
Àudio:  02.03.mp3  
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Vídeo:  http://videople.es/3491 
 
 
2.04. 7733/2021/GEN - PROPOSTA APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ 
PRESSUPOSTÀRIA MC/41/2021/CE+SC. 
 
 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 Ordinària del dia 
14/06/2021, 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 41/2021/CE+SC/7733 en la 
modalitat de crèdit extraordinari i suplement de crèdit finançat amb Romanent de 
Tresoreria resultant de la liquidació de l´exercici 2020, a l'efecte de dur a terme 
diverses actuacions que afecten a diverses àrees de despesa, per import de 240.127 
€, 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 i VOX. 
 
 Elaborat l'expedient de modificació pressupostària núm. MC/ 
41/2021/CE+SC/7733, 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.- Aprovar inicialment la modificació de crèdits número MC/ 
41/2021/CE+SC/7733, en la modalitat de crèdit extraordinari i suplement de crèdit, 
per import de 240.127 €, amb el següent detall: 
 
OPERACIÓ PROGRAMA ECONÒMICA DESCRIPCIÓ IMPORT  
CE 1510 62900 Adquisició d'equip topogràfic 30.091 € 

SC 3420 62200 
Sistema de ventilació natural 
vestuaris dels camps de futbol de 
Parc Central 

86.199 € 

CE 3420 62500 
Subministrament i muntatge del 
mobiliari dels vestuaris dels 
camps de futbol de Parc Central 

58.837 € 

CE 1720 60900 Inversions de reposició de danys 
naturals i espais naturals 30.000 € 

CE 1720 62400 Compra de motos elèctriques per 
a la Patrulla de Medi Ambient 35.000 € 
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   TOTAL 240.127 € 
 
 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 
2020, mitjançant Decret 873/2021, de 26 de febrer de 2021. 
 

C.Ope. Econòmica Import Text Explicatiu 

020 87000 240.127 € RTGG 
 
 SEGON.- Exposar al públic el dit acord, previ anunci en el BOP, durant el 
termini de 15 dies, de conformitat amb el que disposa l´article 169.1 del Text Refós 
de la Llei Reguladora d´Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, 
de 5 març, perquè els interessats que assenyala l´article 170, pugen examinar 
l´expedient en la Secretària del Ple i efectuar les al·legacions i reclamacions 
oportunes. La modificació pressupostària es considerarà definitivament aprovada si 
durant el citat termini no s'hagueren presentat reclamacions i es publicarà resumida 
per capítols en el BOP; en cas contrari el Ple disposarà d'un termini d'un mes per a 
resoldre-les. 
 
 TERCER.- Contra l'aprovació definitiva de la modificació pressupostària i de 
conformitat amb l'art. 171 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, podrà 
interposar-se directament recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior 
de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptats a partir 
de l'endemà de publicar-se en el Butlletí Oficial de la Província d’aquest edicte”. 
 
 De conformitat amb el dictamen emès per la Comissió Informativa núm. 1, el 
Ple, en votació ordinària i tretze vots a favor dels grups polítics municipals 
Ciudadanos i Socialista, i dotze abstencions dels grups polítics municipals Vox, 
Compromís per Torrent i Popular, ACORDA, aprovar la proposta anterior. 
 
 
3. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 2, D'URBANISME, MEDI AMBIENT, 
SEGURETAT CIUTADANA I MOBILITAT. 
 
3.01. 17779/2019/GEN - PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ 
PUNTUAL DEL PGOU ROTONDA SABATERS. 
 
 Es dóna compte de la proposta de l'epígraf, que es transcriu a continuació: 
 
 “Primer.- A instància de la Tt. Alcalde Delegada de Gestió de la Ciutat i 
Seguretat, l'Arquitecte Municipal ha redactat el Projecte de modificació puntual del 
PGOU per al canvi d'alineacions a l'entorn de l'encreuament de la Ctra. Mas del 
Jutge i el carrer Sabaters per a permetre l'execució d'una glorieta i millorar la fluïdesa 
i seguretat del trànsit al polígon industrial. 
 
 Segon.- L'informe ambiental i territorial estratègic favorable a la modificació es 
va emetre mitjançant Decret núm. 4057 de 16 d'octubre de 2020, al qual s'assenyala 
que la modificació no té efectes significatius en el medi ambient, i es va publicar al 
DOGV núm. 8948 de 10 de novembre de 2020. 
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 Tercer.- Per acord plenari de 4 de febrer de 2021 el projecte de modificació 
es va sotmetre a informació pública i a consultes per un termini de quaranta cinc dies 
hàbils. 
 
 El corresponent edicte s'ha publicat al diari Las Provincias el 16 de març  de 
2021 i al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana núm. 9048 de 25 de març de 2021 
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, s'han realitzat consultes a les companyies subministradores de 
serveis i s'ha remès l'acord als titulars de les parcel·les afectades per la modificació i 
a l'Associació d'Empresaris de Torrent. 
 
 Quart.- Respecte a les consultes realitzades, s'ha emès informe per 
l'arquitecte municipal el 23 de febrer de 2021 al qual indica que s'han realitzat les 
consultes amb les companyies subministradores a través de la plataforma INKOLAN 
i que el projecte constructiu per a l'execució de la nova glorieta prevista en el 
planejament i els tancaments de parcel·la privativa a realitzar, consideraran els 
condicionants particulars indicats per les companyies i-DE Redes Eléctricas 
Inteligentes SAU, Nedgia Cegas SA, Orange España Telecomunicaciones Fijas 
(OSFI) i Telefónica España S.A. per a les connexions a realitzar i serveis a instal·lar. 
 
 A més, per part d' i-DE Redes Eléctricas Inteligentes SAU es presenta un 
escrit el 10 de juny de 2021 amb r.e. 2021016847 al qual es comunica que el 
projecte afecta a les seus instal·lacions, i que comporta una modificació que tindrà 
un cost de 5.791,77 euros. 
 
 Consta a l'expedient informe de Direcció General d'Aviació Civil del Ministeri 
de Transports, Mobilitat i Agenda Digital de 22 de setembre de 2020, de caràcter 
favorable a la modificació del planejament respecte a les servituds aeronàutiques 
tenint en compte que les construccions proposades i objectes fixes (postes, antenes, 
cartells...) no han de vulnerar estes servituds i es recorda que l'execució de 
qualssevol construcció, instal·lació, mitjans necessaris per a la construcció o 
plantació requerirà acord previ favorable de l'Agència Estatal de Seguretat Aèria. 
 
 Cinquè.- Consta a l'expedient una única al·legació respecte al planejament 
tramitat, presentada per la representació de la mercantil FERUBAL SA durant 
l'avaluació ambiental i territorial estratègica tramitada (r.e. 2020021582), al qual 
manifesta que: 
 

− Accepta el plantejament general establert al projecte incloent l'afectació 
de terreny de la seua propietat en 15,68 m2 i la valoració dels terrenys. 

− Que es respecte el pati privat interior de la parcel·la entre l'edificació i la 
tanca en la seua configuració actual. 

− Sol·licita també qüestions relatives a la reposició de la tanca i l'accés de 
vehicles i les despeses d'una eventual compravenda. 
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 Al respecte l'arquitecte cap de la Secció Tècnica de Planejament i Gestió 
Urbanística va informar el 8 d'octubre de 2020 que son propostes acceptables i que 
s'han de considerar pel departament tècnic d'obres públiques i de mobilitat en l'àmbit 
de l'obra d'urbanització a executar. 
 
 El 15 de juny de 2021 l'esmentat tècnic emet nou informe al qual diu 
expressament que la parcel·la queda afectada pel canvi d'alineació i qualificació del 
sòl en una superfície de 15,68 m2 i que s'afecta únicament la franja longitudinal 
necessària per a garantir la correcta inserció de la nova glorieta a executar, i que es 
respecte en tot cas, la resta de l'espai privat interior no edificat. 
 
 Sisè.- S'ha emès informe jurídic per la Cap del Servei Jurídic de l'Àrea de 
Territori i Ciutat i el Secretari General del Ple de l'Ajuntament de 15 de juny de 2021, 
al qual es proposa l'elevació al Ple de la proposta d'aprovació del projecte i es 
contenen les següents consideracions jurídiques: 
 
 1ª.- Objecte i competència. 
 
 La modificació projectada, la qual com s'ha assenyalat, consisteix en un canvi 
d'alineacions que afecta únicament a l'ordenació detallada del PGOU. 
 
 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, la competència per a 
l'aprovació dels plans que 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 els terminis de quaranta-cinc dies 
previstos, procediria resoldre l'al·legació de Ferubal SA que ja s'havia presentat amb 
anterioritat, i sotmetre el pla al Ple per a la seua aprovació. 
 
 Després de l'aprovació, caldria remetre a la Plataforma Urbanística Digital de 
la Conselleria competent en urbanisme la documentació que estableix la Norma 4 de 
l'Annex I del Decret 65/2021 de 14 de maig, per a la seua inscripció en el Registre 
Autonòmic d'Instruments de Planejament Urbanístics i publicar l'acord al Butlletí 
Oficial de la Província, fent constar el número d'inscripció en el Registre Autonòmic 
d'Instruments de Planejament Urbanístics. 
 
 3ª.- Resolució d'al·legació. 
 
 A la vista de l'al·legació presentada per la representació de la mercantil 
Ferubal SA mitjançant escrit presentat el 28 de juliol de 2020 amb r.e. 2020021582, i 
del que s'ha assenyalat als informes de l'arquitecte municipal, cap de la Secció de 
Planejament i Gestió Urbanística, es considera que procedeix estimar l'al·legació 
continguda en el punt primer de l'al·legació segona - en relació amb l'al·legació 
primera - referent al respecte del pati privat interior de la parcel·la en allò no afectat 
per la franja de terreny de 15,68 m2 necessària per a l'execució de la glorieta i no 
admetre la resta d'al·legacions en quant no afecten a l'instrument de planejament. 
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 4ª.- 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.  
 
 Segons estableix el paràgraf 2 del mateix article, l 'acord ha d'adoptar-se per 
majoria absoluta per afectar al Pla General. 
 
 5ª.- 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 di següent a la seua publicació.  
 
 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 
absoluta adopte el següent ACORD: 
 
 Primer.- Estimar l'al·legació continguda en el punt primer de l'al·legació 
segona - en relació amb l'al·legació primera - presentada per la representació de la 
mercantil Ferubal SA, mitjançant escrit presentat el 28 de juliol de 2020 amb r.e. 
2020021582, relativa a respectar el pati privat interior de la parcel·la en allò no 
afectat per la franja de terreny de 15,68 m2 necessària per a l'execució de la glorieta; 
i no admetre la resta d'al·legacions del mateix escrit per no afectar a l'instrument de 
planejament que se sotmet a aprovació i que hauran de ser objecte d'estudi en 
l'àmbit del projecte d'obres que es tramite en execució del planejament. 
 
 Segon.- Aprovar el Projecte de modificació puntual del PGOU per al canvi 
d'alineacions a l'entorn de l'encreuament de la Ctra. Mas del Jutge i el carrer 
Sabaters per a l'execució d'una nova glorieta, signat per l'arquitecte municipal, tenint 
en compte que per a l'execució del planejament: 
 

− S'ha d'estar a les consideracions particulars efectuades per les 
companyies i-DE Redes Eléctricas Inteligentes SAU, Nedgia Cegas SA, 
Orange España Telecomunicaciones Fijas (OSFI) i Telefónica España S.A. 
per a les connexions a realitzar i serveis a instal·lar; i concretament a les 
assenyalades per part d' i-DE Redes Eléctricas Inteligentes SAU es 
presenta un escrit el 10 de juny de 2021 amb R.E. 2021016847. 

 
− Les construccions i objectes fixes (postes, antenes, cartells...) no han de 

vulnerar les servitud aeronàutiques i l'execució de qualssevol construcció, 
instal·lació, mitjans necessaris per a la construcció o plantació requerirà 
acord previ favorable de l'Agència Estatal de Seguretat Aèria. 

 
 Tercer.- Remetre a la Plataforma Urbanística Digital de la Conselleria 
competent en urbanisme la documentació que estableix la Norma 4 de l'Annex I del 
Decret 65/2021 de 14 de maig, per a la seua inscripció en el Registre Autonòmic 
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d'Instruments de Planejament Urbanístics i publicar l'acord al Butlletí Oficial de la 
Província, fent constar el número d'inscripció en el Registre Autonòmic d'Instruments 
de Planejament Urbanístics. 
 
 Quart.- Notificar l'acord que s'adopte 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 unanimitat, ACORDA, aprovar la proposta anterior. 
 
Àudio:  03.01.mp3  
 
Vídeo:  http://videople.es/3492 
 
 
4. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 3, ADMINISTRACIÓ, BENESTAR SOCIAL, 
EDUCACIÓ I JOVENTUT. 
 
4.01. 9360/2021/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS PER TORRENT 
PER A LA IMPLANTACIÓ D’UN PROGRAMA FORMATIU MUNICIPAL DE 
BEQUES REMUNERADES PER A ESTUDIANTS MAJORS D’EDAT. 
 
 Es dóna compte de la moció de l'epígraf, el text literal de la qual és: 
 
 "L'objectiu de la presentació d'aquesta proposta és la d'assolir un programa 
estable de caràcter formatiu, orientat a joves estudiants majors d'edat que puguen 
obtindre experiència professional treballant en el sector públic local amb tasques i 
funcions relacionades amb als estudis que estiguen cursant, independentment del 
grau dels mateixos. 
 
 Fins ara, i parlant de Torrent, la Diputació de València havia exercit una tasca 
tutelar quant al finançament d'aquest tipus d'activitats de formació remunerades. 
Tanmateix, i des del present curs acadèmic, aquesta administració ha optat, 
legítimament, per no incloure dins dels seus pressupostos una línia dedicada als 
ajuntaments, en no existir cap obligació legal ni contractual. 
 
 Donada l'actual conjuntura pressupostària local, des de Compromís per 
Torrent considerem que, tant per resultats pressupostaris com per romanent de 
tresoreria, és econòmicament assumible impulsar un programa estable de formació 
remunerada per a joves estudiants que vulguen acollir-se en funció d'unes bases 
regulatòries que s'aproven de manera plenària a proposta de la delegació municipal 
corresponent.  
 
 Sense entrar en la planificació de personal que puga exercir-se des del 
govern municipal, entenem que aquest tipus de programa hauria de contemplar un 
ampli ventall de possibilitats formatives, i per tant estar indefectiblement lligat a les 
seues àrees de gestió corresponents, incloent-se entre les mateixes les vinculades al 
perímetre de consolidació econòmic de l'Ajuntament de Torrent, és a dir el propi ens 
local, més les seues empreses i organismes autònoms. 
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 Per tant, i en relació a la proposta política que pretenem impulsar, des del 
Grup Municipal Compromís presentem davant el Ple de la Corporació Local de 
Torrent, per al seu debat i si escau aprovació les següents PROPOSTES D'ACORD: 
 
 1) El Ple de l'Ajuntament de Torrent, per majoria dels grups polítics que donen 
el seu suport acorda fomentar, des de les seues responsabilitats en els òrgans 
institucionals on tinguen representació, la política formativa de joventut de l'ens local 
al qual representem, de tal manera que ens comprometem a impulsar les accions 
necessàries per a la creació d'un programa estable dirigit a la formació remunerada 
de joves estudiants majors d'edat que cursen estudis reglats per les administracions 
públiques de caràcter educatiu. Aquesta línia queda supeditada als informes tècnics i 
econòmics necessaris per a la seua creació. 
 
 2) El Ple de l'Ajuntament de Torrent, per majoria dels grups polítics que donen 
el seu suport acorda fomentar i impulsar, des de les seues responsabilitats en els 
òrgans institucionals on tinguen representació i en aplicació de la legislació en 
matèria pressupostària, que aquest programa formatiu es finance mitjançant el 
Pressupost Consolidat de l'Ajuntament de Torrent. 
 
 3) El Ple de l'Ajuntament de Torrent acorda, per majoria dels grups polítics 
que donen el seu suport, des de les seues responsabilitats en els òrgans 
institucionals on tinguen representació, impulsar la regulació i l'àmbit d'aplicació i 
actuació d'aquest programa formatiu mitjançant la redacció d'unes bases, les quals 
seguiran el seu procés d'aprovació segons la normativa local vigent. 
 
 4) El Ple de l'Ajuntament de Torrent, per majoria dels grups polítics que el 
componen acorda comprometre's, des de les seues responsabilitats en els òrgans 
institucionals on tinguen representació, a impulsar la consolidació d'aquest programa 
formatiu al llarg dels successius exercicis pressupostaris, sempre que siga 
econòmicament possible". 
 
 De conformitat amb el dictamen emès per la Comissió Informativa núm. 3, el 
Ple, en votació ordinària i per tretze vots en contra dels grups polítics municipals 
Ciudadanos i Socialista, deu vots a favor dels grups polítics municipals Compromís 
per Torrent i Popular, i dos abstencions del grup polític municipal Vox, ACORDA, 
desestimar la moció anterior. 
 
Àudio:  04.01.mp3  
 
Vídeo:  http://videople.es/3493 
 
 
 
5. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 4, CULTURA, VALENCIÀ, ESPORTS, 
TURISME I PARTICIPACIÓ. 
 
5.01. 9361/2021/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS PER TORRENT 
DEMANANT AL GOVERN DE L’ESTAT CANVIS URGENTS EN EL TIPUS 
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IMPOSITIU DE L’IVA DELS INSTRUMENTS MUSICALS I LA REBAIXA FISCAL 
DEL SECTOR. 
 
 Es dóna compte de la moció de l'epígraf, que es transcriu a continuació: 
 
 "Les més de 1.100 bandes de música valencianes compten amb més de 600 
centres educatius, uns 40.000 músics, 60.000 alumnes, 200.000 sòcies i milers que 
voluntaris que componen una de les xarxes de voluntariat més extenses del nostre 
país i estan declarades com a Bé d'Interés Cultural Immaterial des del 2018 (Decret 
68/2018, de 25 de maig, del Consell). 
 
 Les societats musicals valencianes, algunes d'elles centenàries i 
bicentenàries, representen més del 50% del conjunt de societats musicals de l'estat. 
 
 En aquest sentit, des del grup de Compromís al Senat es van presentar 
diverses iniciatives al Projecte de Llei Orgànica de Modificació de la LOE (LOMLOE) 
i als Pressupostos Generals de l'Estat, traslladant les peticions que la Federació 
Societats Musicals Valenciana (FSMCV) havien proposat a la totalitat dels grups 
parlamentaris de la Cambra Alta. 
 
 Les esmenes presentades per Compromís, a instàncies de la FSMCV, 
consistien en un bloc de propostes amb l'objectiu de reforçar la presència de 
l'educació musical en el sistema educatiu pels seus beneficis pedagògics. 
 
 Quant a l'Impost de societats, es va proposar que la renda de les activitats 
pròpies de les societats musicals passen a tributar del 25% al 10%. 
 
 En l'IRPF es demanava que les compensacions de despeses, que percep el 
voluntariat de les societats musicals per la seua activitat, tributen des del primer euro 
com a dietes i no com a rendiments del treball, en tractar-se de quantitats 
simbòliques que compensen les molèsties i els costos de desplaçament per dur la 
música i la cultura a les places i carrers dels nostres pobles. 
  
 La comissió de Cultura del Senat va aprovar, també a proposta de 
Compromís, la reivindicació de la FSMCV perquè els instruments musicals 
s'incloguen dins del denominat IVA cultural i es rebaixe per tant l'impost aplicat del 
21% al 10% en defensa del sector i del projecte social, educatiu i cultural que envolta 
l'activitat les societats musicals. Aquesta iniciativa va obtindre 14 vots a favor, 14 
abstencions i cap en contra. 
 
 Tanmateix, quan aquestes propostes han arribat al Congrés dels Diputats el 
govern estatal ha optat per no incloure-les dins les modificacions finalment 
aprovades dels Pressupostos Generals de l'Estat per al 2021. 
 
 El motiu pel que el Govern de l'Estat argumenta no incloure les propostes de 
la FSMCV és què en la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l'Impost sobre el Valor 
Afegit que transposa una Directiva europea no recull els instruments musicals, 
destinats o no a l'ensenyament, entre els béns als quals es pot aplicar un tipus reduït 
de l'Impost. 
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 Però la realitat és que en altres països europeus els instruments musicals 
tenen una fiscalitat menor. Davant aquesta situació des de Compromís per Torrent 
subscrivim les paraules del nostre representant al Senat, Carles Mulet, que va 
declarar que: "és inexplicable que un Govern progressista que diu fer costat a la 
cultura no contemple aquesta expressió musical i acadèmica dins del denominat IVA 
cultural i done suport a la música d'una forma clara baixant l'IVA del 21 al 10% en la 
compra d'instruments musicals quan es va aprovar una moció pels grups del Senat 
que instava el Govern a rebaixar l'IVA dels instruments musicals del 21% actual al 
10%". En la pregunta al Govern Mulet interpel·lava: "Quines mesures i en quin 
termini pensa adoptar el Govern per a fer efectiva aquesta petició?". 
 
 En la seua resposta, l'Executiu va ignorar la pregunta de fons derivant-la a 
l'Annex III de la Directiva, que no recull els instruments musicals, destinats o no a 
l'ensenyament, entre els béns als quals es pot aplicar un tipus reduït de l'Impost. Per 
a nosaltres aquesta resposta suposa un menyspreu al paper tant del Senat com de 
la FSMCV; perquè, com pot explicar el govern que Portugal haja baixat l'IVA del 23 
al 13%, o Luxemburg que aplica el supereduït del 3%, o Itàlia, que finança la compra 
d'instruments per a compensar-los amb l'IVA? 
 
 Atenent l'actual volum de facturació del sector, la rebaixa de l'impost 
suposaria una reducció de la recaptació de 11,08 milions d'euros, una quantitat 
perfectament assumible que ajudaria les famílies que ho estan passant malament en 
l'actual context. 
 
 Finalment, segons el propi Ministeri de Cultura, a Espanya toquen un 
instrument musical al voltant de 3,6 milions de persones, el 7,8% de la població; per 
tant, s'estima que la rebaixa podria beneficiar-ne unes 750.000 del sector, entre 
músics aficionats i professionals, estudiants, professors, editorials, luthiers, 
fabricants i comerciants; no s'entén, per tant, aquest greuge comparatiu amb altres 
sectors culturals i posem com a exemple la política que s'ha dut a terme en diversos 
països europeus. 
 
 Per tant, i en relació a allò expressat anteriorment, des del nostre grup 
municipal presentem davant el Ple de l'Ajuntament de Torrent, per al seu debat i si 
escau aprovació les següents PROPOSTES D'ACORD: 
  
 1) El Ple de l'Ajuntament de Torrent manifesta el suport a les entitats musicals 
valencianes en les seues reivindicacions de canvi de l'IVA dels instruments musicals 
del 21% actual al 10%, instant el Govern de l'Estat a fer els canvis legals necessaris 
per a fer possible aquesta rebaixa impositiva. 
 
 2) El Ple de l'Ajuntament de Torrent manifesta el suport al voluntariat de les 
societats musicals en la seua reivindicació de tractament fiscal perquè les quantitats 
que perceben siguen tractades en la seua totalitat com a dietes i no com a 
rendiments del treball, instant el Govern de l'Estat a fer els canvis legals necessaris 
per a fer-la possible 
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 3) El Ple de l'Ajuntament de Torrent manifesta el suport a la rebaixa impositiva 
en l'Impost de societats perquè la renda de les activitats pròpies de les societats 
musicals passe a tributar del 25% al 10%, instant el Govern de l'Estat a fer els canvis 
legals necessaris per a fer-la possible  
 
 4) El Ple de l'Ajuntament de Torrent insta el govern de l'Estat a tindre en 
compte les reivindicacions expressades en la present moció i reformule la seua 
política fiscal envers les societats musicals, el seu voluntariat i el conjunt del sector 
que agrupa músics aficionats, professionals, estudiants, professors, 
editorials, luthiers, fabricants i comerciants. 
 
 5) Acords que comuniquem a la Mesa i els grups parlamentaris del Congrés 
dels Diputats, la Mesa i els grups parlamentaris del Senat, la Mesa i els grups 
parlamentaris de les Corts Valencianes, el govern de la Diputació de València i les 
comissions de cultura del Congrés, del Senat i de les Corts Valencianes". 
 
 De conformitat amb el dictamen emès per la Comissió Informativa núm. 4, el 
Ple, en votació ordinària i per vint-i-tres vots a favor dels grups polítics municipal 
Compromís per Torrent, Popular, Ciudadanos i Socialista, i dos abstencions del grup 
polític municipal Vox, ACORDA, aprovar la moció anterior. 
 
Àudio:  05.01.mp3  
 
Vídeo:  http://videople.es/3494 
 
 
6. TRÀMIT EXTRAORDINARI. 
 
 No es presenta cap assumpte en tràmit extraordinari. 
 
 
7. CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN. 
 
7.01. DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA DES DEL 29 FINS AL 30 
DE MAIG FINS AL 25 DE JUNY DE 2021, DEL NÚM. 2701 AL NÚM. 3161 
INCLUSIVAMENT. 
 
 Es dóna compte i el Ple queda assabentat, dels decrets adoptats per l’Alcaldia 
des del 29 de maig fins al 25 de juny de 2021, del número 2701 al número 3161, 
ambdós inclusivament. 
 
 
7.02. PRECS I PREGUNTES. 
 
7.02.01. PREC GRUP MUNICIPAL VOX PER A LA FORMACIÓ I IMPLANTACIÓ 
DE DISPOSITIUS DE GEOLOCALITZACIÓ PER A PERSONES AMB ALZHEIMER. 
 
 “La demencia es una de las principales causas de discapacidad y 
dependencia entre las personas mayores en todo el mundo. Puede resultar 
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abrumadora no solo para quienes la padecen, sino también para sus cuidadores y 
familiares. La Asociación Familiares Alzheimer Valencia, AFAV, nos recuerda que 
uno de los síntomas son los problemas de orientación: “las personas con demencia 
se pierden con facilidad, olvidan donde se encuentran y no recuerdan el día, el mes 
o el año en el que están”  
De todos 
 
 Se estima que entre el 3 y el 28% de los mayores de 65 años muestran 
deterioro cognitivo leve, de los cuales entre el 11 y el 33% llegarán a desarrollar 
demencia en 2 años. Cerca del 50% de los casos amnésicos evolucionarán a 
Enfermedad de Alzheimer, mientras que los demás casos pueden evolucionar a 
otras demencias o permanecer estables. 
 
 En la actualidad las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) 
deben proporcionar, en principio, los mismos beneficios a las personas mayores que 
al resto de la población. Esto implica que toda la tecnología debe ponerse a 
disposición para eliminar la posibilidad de que una persona con Alzheimer se le 
pierda su paradero.  
 
 La geolocalización es un servicio de teleasistencia para usuarios que tienen la 
suficiente autonomía como para pasear o moverse en un espacio determinado de su 
entorno, pero padecen un deterioro cognitivo que hace conveniente realizar una 
monitorización de su localización y establecer alertas que detecten situaciones de 
riesgo. Esta monitorización se apoya en plataformas y terminales iguales o similares 
a los de la teleasistencia móvil. 
 
 Se trata de personas que padecen Alzheimer u otras demencias que, en sus 
fases iniciales, todavía pueden moverse con cierta autonomía en su propio entorno, 
pero controlando las situaciones de riesgo en las que puedan incurrir.  
 
 El objetivo primordial del servicio de geolocalización es preservar la seguridad 
del usuario conociendo permanentemente su ubicación. De hecho, el terminal debe 
estar encendido siempre, incluso de noche.  
 
 El servicio de teleseguimiento es adecuado para:  
 

− Personas que puedan sufrir episodios transitorios de desorientación, 
desorientación espacial, temporal o pérdida de memoria. 
 

− Personas con Enfermedad de Alzheimer, discapacidad intelectual ligera, 
alteraciones de comportamiento leves u otras alteraciones de conducta que 
no permitan que el usuario interactúe con el terminal, pero que tengan la 
suficiente autonomía como para desplazarse en su entorno sin compañía.  

 
 Son varias leyes y decretos que recogen los derechos de las personas 
mayores y personas dependientes:  
 

− Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y 
Atención a las Personas en Situación de Dependencia. 
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− Real Decreto 174/2011, de 11 de febrero, por el que se aprueba el baremo de 

valoración de la situación de dependencia establecido por la Ley 39/2006, de 
14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las 
Personas en Situación de Dependencia. 
 

− Real Decreto 117/2005, de 4 de febrero, por el que se regula el Consejo 
Estatal de las Personas Mayores. 
 

− Real Decreto 1494/2007, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el 
reglamento sobre las condiciones básicas para el acceso de las personas con 
discapacidad a las tecnologías, los productos y los servicios relacionados con 
la sociedad de la información y los medios de comunicación social.  

 
 Es por ello que, desde las administraciones públicas y particularmente las 
locales, debemos ser proactivos y promover el uso de esta tecnología, para evitar 
sucesos con fatal desenlace y nunca perder el rastro a una persona con Alzheimer. 
Estos dispositivos deben ser accesibles a aquellas personas y organizaciones que, 
de manera voluntaria, así lo soliciten. 
 
 Por todo lo expuesto, el grupo municipal VOX TORRENT presenta los 
siguientes ACUERDOS: 
 
 PRIMERO.- Instar a la Delegación de Atención y Solidaridad a que elabore un 
programa municipal de información y formación sobre el conocimiento y el uso de los 
dispositivos móviles de geolocalización para familiares de personas con Alzheimer.  
 
 SEGUNDO.- Que el Ayuntamiento de Torrent, desde Servicios Sociales, 
ponga en marcha un programa para que las personas con Alzheimer o con cualquier 
patología, que pueda ocasionarle desorientación, facilite medios para que lleven un 
dispositivo de geolocalización.  
 
 TERCERO.- Que se dé traslado de los acuerdos a la Consejería de Bienestar 
Social para su estudio e implantación en toda la Comunidad Valenciana”. 
 
 
7.02.02. PRECS I PREGUNTES GRUP MUNICIPAL VOX. 
 
“RUEGOS 
 
 Área de Estrategia, Innovación y Economía (Sr. D. Andrés Campos). 
 
- Rogamos se nos facilite la relación de facturas ubicadas en el marco de “Ciudad 

Inteligente”, en concreto, el coste total de los sensores instalados en las farolas, 
de las rutas escolares y del paso cebra que se ilumina al utilizarlo. 

- Rogamos se modifique la web del Ayuntamiento de Torrent en su página de 
inicio con el fin de incorporar una pestaña que, al pulsarla, conecte directamente 
con los videoplenarios y, de este modo, facilitar a los ciudadanos su 
visualización. 
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- Rogamos conocer si la Generalitat Valenciana es competente en la resolución 
de la problemática relacionada con el expediente GEMERSA. 

- - Rogamos se cumpla la petición aprobada por mayoría sobre la colocación de 
las banderas en los centros públicos de enseñanza secundaria y bachiller, en 
sesión plenaria de 5 de diciembre de 2019. 

 
PREGUNTAS 
 
1. ¿Se ha incluido los RUEGOS Y PREGUNTAS realizados en las sesiones 

plenarias en el acta correspondiente? 
2. En el pleno, que tuvo lugar el 3 de junio pasado, se solicitó la realización de un 

estudio pormenorizado para detectar el amianto o uralita en los edificios públicos 
y privados. ¿Está en ejecución? 

3. Se solicitó, igualmente que, se implantara en Casa de la Dona un servicio de 
asesoramiento integral para mujeres embarazadas españolas o residentes 
legales con escasos recursos económicos, que incluya un apoyo a la natalidad. 
¿Va a estudiarse dicha iniciativa? 

4. Se solicitó la aplicación de bonificaciones fiscales a familias numerosas. ¿Va a 
estudiarse dicha iniciativa? 

5. ¿Cuándo se va a constituir la Comisión de Sugerencias y Reclamaciones, dando 
cumplimiento al mandato municipal, aprobado por mayoría, y al artículo 110 del 
Reglamento Orgánico del Pleno? 

 
 Área de Gestión de la Ciudad y Seguridad (Sra. Dña. Inmaculada Amat) 
 
- ¿Se está actuando o tomando medidas para solucionar el socavón existente en 

la acera de la calle Manuel Fortea? 
- ¿Se ha reforzado la recogida de enseres y la limpieza de los imbornales del 

barrio Xenillet? 
- ¿Se ha empezado a limpiar la zona del barranco que nos corresponde según 

nos comunicó la Confederación Hidrográfica del Júcar? 
 
 Área de Movilidad y Desarrollo Económico (Sr. D. Raúl Claramonte). 
 
 En referencia a la zona de El Vedat, se formulan las siguientes preguntas: 
 
- ¿Se ha realizado la correspondiente poda de árboles cuyas copas se conectan 

entre sí? 
- ¿Se ha llevado a cabo labores de limpieza de monte bajo? 
- ¿Se ha ampliado la dotación económica del Programa de Mantenimiento y 

Limpieza Forestal? 
- ¿Se ha creado la Brigada Forestal Permanente?” 
 
 
 
 
7.02.03. PREGUNTES GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS PER TORRENT. 
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 “En referéncia al Protocol d’actuació signat entre l’Ajuntament de Torrent i el 
Ministeri de Transport, Mobilitat i Agenda Urbana relatiu a l’adopció de la 
metodologia de treball de l’Agenda Urbana 2030 de les Nacions Unides. 
 
 1). S’ha posat en marxa algun deIs 17 objectius de Desenvolupament 
Sostenible continguts a l’esmentada Agenda? En aquest cas demanem informació 
sobre les actuacions portades a terme sobre aquests objectius. 
 
 2). Addicionalment demanem una còpia de l’esmentat Protocol”. 
 
 
 Es formulen els següents precs i preguntes durant la sessió: 
 
Àudio:  07.02.mp3  
 
Vídeo:  http://videople.es/3495 
 
 
 I com que no hi ha més assumptes a tractar-hi, a les 20.51, 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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