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Sessió Ordinària del Ple, del dia 

02/12/2021. 
 
A Torrent, a les 19.00 hores, es 

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

 
La Presidència obri i inicia la 

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

 
1. APROVACIÓ ACTES 

SESSIONS ANTERIORS. 
 

 *Ordinària 04/Novembre/2021 
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2. 8536/2021/GEN – DONAR COMPTE DEL PLA ANUAL DE CONTROL 
FINANCER EXERCICI 2021. 
 
3. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 1, D’ECONOMIA, HISENDA, PERSONAL, 
MODERNITZACIÓ I OCUPACIÓ. 
 

3.01. 15978/2021/GEN - SOL·LICITUD DE BONIFICACIÓ EN LA QUOTA DE 
L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES 
FORMULADA PEL MUSEU COMARCAL DE L’HORTA SUD PER 
TRACTAR-SE D’UN EDIFICI CATALOGAT. 

 
3.02. 18110/2021/GEN - REGLAMENT ORGÀNIC DE FUNCIONAMENT DE LA 

COMISSIÓ ESPECIAL DE SUGGERIMENTS I RECLAMACIONS DE 
L’AJUNTAMENT DE TORRENT: APROVACIÓ INICIAL. 

 
3.03. 12082/2021/GEN - SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ COMPATIBILITAT 

FORMULADA PEL CAP DEL SERVEI DE MODERNITZACIÓ 
TECNOLÒGICA I INFORMÀTICA SR. MANUEL HERRERO MAS. 

 
3.04. 12349/2021/GEN - SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ COMPATIBILITAT 

FORMULADA PEL DIRECTOR GERENT DE LA FUNDACIÓ ESPORTIVA 
MUNICIPAL SR. JOSÉ FRANCISCO SANCHIS BERTOMEU. 

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

EDUCACIÓ I JOVENTUT. 
 

4.01. 3061/2019/GEN - PROPOSTA REGIDORA DELEGADA D’EDUCACIÓ I 
PUBLICACIONS, SOL·LICITUD DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES A LA 
GENERALITAT PLA EDIFICANT FASE III, CEIP LOPE DE VEGA PER 
DEMOLICIÓ COMPLETA I NOVA CONSTRUCCIÓ DE L’EDIFICI. 

 
4.02. 8690/2021/GEN – PROPOSTA REGIDORA DELEGADA D’EDUCACIÓ I 

PUBLICACIONS SOL·LICITUD D’ADHESIÓ AL PLA EDIFICANT I LA 
CORRESPONENT DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES DEL CEIP SANT 
PASQUAL FASE III. 

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

6.01. DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA DES DEL 28 
D’OCTUBRE FINS AL 26 DE NOVEMBRE DE 2021, DEL NÚM. 5027 AL 
NÚM. 5570 INCLUSIVAMENT. 

 
6.02. PRECS I PREGUNTES. 
 

6.02.01. PRECS I PREGUNTES DEL GRUP POLÍTIC MUNICIPAL VOX. 
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1. APROVACIÓ ACTES SESSIONS ANTERIORS. 
 
 S'aprova per unanimitat l’acta de la sessió ordinària celebrada el 4 de 
novembre de 2021. 
 
2. 8536/2021/GEN – DONAR COMPTE DEL PLA ANUAL DE CONTROL 
FINANCER EXERCICI 2021. 
 
 Es dóna compte, i el Ple queda assabentat del Pla Anual de Control Financer 
del Exercici 2021 que es transcriuen a continuació: 
 
 “INTRODUCCIÓN 
 
 El Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen 
jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local establece, en su 
artículo 31, la obligación del órgano interventor de la entidad local de elaborar un 
Plan Anual de Control Financiero que recoja las actuaciones de control permanente 
y de auditoría pública a realizar durante el ejercicio.  
 
 El plan anual de control financiero incluirá todas aquellas actuaciones cuya 
realización por el órgano interventor derive de una obligación legal (actuaciones 
obligatorias planificadas) y las que anualmente se seleccionen sobre la base de un 
análisis de riesgos consistente con los objetivos que se pretendan conseguir, las 
prioridades establecidas para cada ejercicio y los medios disponibles (actuaciones 
planificadas no obligatorias). 
 
 La determinación de las actuaciones de control a realizar se ha realizado 
teniendo en cuenta en primer lugar la realidad de los medios disponibles, tanto 
humanos como materiales, que son escasos atendiendo al volumen de presupuesto 
y de los entes dependiente que posee el Ayuntamiento, y a los resultados del 
ejercicio de la función interventora y otras actuaciones de control financiero 
anteriores. 
 
 Este plan será objeto de aprobación por la Intervención Municipal y se remitirá 
al Pleno de la Corporación para su conocimiento. 
 
 PRIMERO. - ÁMBITO SUBJETIVO Y OBJETIVO DEL PLAN 
 
 Ámbito subjetivo 
 
 El Sector Público Local de Torrent sujeto a control interno está integrado por 
las siguientes entidades: 
 
 Ayuntamiento de Torrent 
 Organismos autónomos:  
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o Consell Agrari 
o Junta Local Fallera 
o Fundación Deportiva Municipal 

 
 Sociedades Mercantiles 
 

o Nous Espais 
o Retosa  
o Aigües de l’Horta 
o Idea’t 
 

 Consorcios: 
 

o Consorcio Xarxa Joves 
o Consorcio gestión deportes Esports Horta 

 
 Ámbito objetivo 
 
 Actuaciones de control interno a realizar en las entidades incluidas en el 
sector público local de Torrent: 
 
 

FUNCIÓN 
INTERVENTORA 

CONTROL FINANCIERO 
 

Control 
permanente 
planificables 

  

Auditoría 

De 
cuentas 

De 
cumplimiento Operativa 

AYUNTAMIENTO SI SI NO NO NO 
OAM JUNTA 
LOCAL 
FALLERA 

SI SI SI NO  NO  

OAM 
FUNDACIÓN 
DEPORTIVA 

SI SI SI NO NO 

OAM CONSELL 
AGRARI SI SI SI NO NO 
CONSORCIO 
XARXA JOVES SI SI SI NO NO 
CONSORCIO 
GESTIÓN 
SERVICIOS 
DEPORTIVOS 

SI SI SI NO NO 

NOUS ESPAIS NO NO SI SI SI 

IDEA´T NO NO SI SI SI 

RETOSA NO NO SI SI SI 
AIGÜES DE 
L´HORTA NO NO SI SI SI 
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(*) La auditoría de cuentas de las empresas que están obligadas a auditarse por la 
norma mercantil (NOUS ESPAIS Y AIGÜES DE L’HORTA) queda fuera del alcance 
del control financiero. -art. 29.3 A) e) del RCI-. En los pliegos no debe figurar éste 
alcance y, sobre estas sociedades, solo debemos realizar la auditoría de 
cumplimiento y la operativa -Art. 29.3 B) del RCI- 
 
 El ejercicio del control financiero se ejercerá mediante actuaciones de control 
permanente y auditoría pública. 
 
 Dentro las actuaciones de control permanente planificables encontramos las 
obligatorias y las seleccionables. Estas serán las siguientes: 
 
 Obligatorias:  
 

• FACTURA ELECTRÓNICA (artículo 12.3 de la Ley 25/2013 de impulso de la 
factura electrónica). Para ello se verificará que los correspondientes registros 
contables de facturas cumplen con las condiciones de funcionamiento 
previstas en la ley, y en particular, que no quedan retenidas facturas 
presentadas en el punto general de entrada de facturas electrónicas que 
fueron dirigidas a órganos o entidades de la respectiva Administración en 
ninguna de las fases del proceso. Se incluirá un análisis de los tiempos 
medios de inscripción de facturas en el registro contable de facturas y del 
número y causas de facturas rechazadas en la fase de anotación en el 
registro contable.  
 

• CUENTA 413 “Acreedores por operaciones pendientes de aplicar al 
presupuesto” 

 
• MOROSIDAD: De conformidad con la DA 3ª LO 9/2013, se efectuará informe 

de control en el que se verifique la existencia de obligaciones derivadas de 
gastos realizados o bienes y servicios recibidos para los que no se ha 
producido su imputación presupuestaria. 

 
 Seleccionables: 
 
• CONTRATACIÓN: Ejecución de contratos, modificaciones de contratos, 

revisiones de precio y liquidaciones. 
 
• REVISIÓN DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS. 

 
• PERSONAL: gratificaciones por servicios extraordinarios y productividades 

del personal. 
 

• INGRESOS: impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de 
naturaleza urbana y cánones de concesiones administrativas. 
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 En materia de auditoría pública se realizarán las siguientes actuaciones:  
 
 Auditoría de cuentas de las siguientes entidades correspondientes al 
ejercicio 2020:  
 

o Fundación Deportiva Municipal,  
o Junta Local Fallera,  
o Consell Agrari   
o Consorcio XarxaJoves net 
o Consorcio de gestión deportes Esports Horta 
o IDEA’T 
o RETOSA 

 
 Auditoría operativa, ejercicio 2020:  
 

o IDEA´T, 
o  RETOSA,  
o NOUS ESPAIS  
o AIGÜES DE L´HORTA. 
o  

 Auditoría de cumplimiento, ejercicio 2020: 
 

o RETOSA 
o NOUS ESPAIS 
o  AIGÜES DE L´HORTA. 

 
 Dada la insuficiencia de medios con los que cuenta esta Intervención el 
Ayuntamiento de Torrent tiene contratado, para colaborar con la Intervención 
municipal, a auditores privados que deberán ajustarse en la realización de los 
trabajos de auditoría a las instrucciones dictadas por esta Intervención, a las NIA-
ES-SP y Normas Técnicas de auditoría de la IGAE para las auditoría de cuentas y a 
las Normas de Auditorías del Sector Público y Normas Técnicas de auditoría para las 
auditorías de cumplimiento y operativa.  
 
 SEGUNDO. - PLANIFICACIÓN TEMPORAL DE LAS ACTUACIONES 
 
 Las actuaciones de control permanente se llevarán a cabo durante el segundo 
semestre de 2021 y primer semestre del ejercicio 2022, sin perjuicio de la ampliación 
del plazo si así resultara necesario por parte de la Intervención.  
 
 Con respecto a las auditorias, el inicio y de las actuaciones se realizará 
durante el ejercicio 2021.  
 
 TERCERO. – MEDIOS DISPONIBLES 
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 Los medios disponibles, tanto materiales como humanos, del departamento 
de Intervención no son suficientes para atender a las actuaciones previstas en el 
presente Plan por lo que las actuaciones de control permanente de carácter 
obligatorio y seleccionable se llevarán a cabo directamente por la Intervención 
municipal, sin perjuicio de la colaboración que resulte necesaria, mientras que las 
actuaciones de auditoría pública se realizarán mediante contrato de colaboración 
con firma privada de auditoría. En todo caso los trabajos serán supervisados y 
dirigidos por la Intervención. 
 
 Es necesario dotar al departamento de Intervención de más medios humanos 
y materiales para poder llevar a cabo las funciones encomendadas por el RD 
424/2017. En estos términos se expresa la citada norma al indicar en su artículo 4.3 
que el órgano interventor dispondrá de un modelo de control eficaz y para ello se le 
deberán habilitar los medios necesarios y suficientes. 
 
 CUARTO.- MODIFICACIÓN DEL PLAN 
 
 La Intervención podrá modificar el presente PACF como consecuencia de la 
ejecución de controles en virtud de solicitud o mandato legal, variaciones en la 
estructura de las entidades objeto de control, insuficiencia de medios o por otras 
razones debidamente ponderadas. El PACF modificado será remitido a efectos 
informativos al Pleno.  
 
 QUINTO.- RESULTADOS 
 
 El resultado de las actuaciones de control permanente efectuadas por la 
Intervención con respecto al Ayuntamiento y de cada una de las auditorías 
realizadas a la sociedad mercantil se documentará en informes escritos, en los que 
se expondrá de forma clara objetiva y ponderada los hechos comprobados, las 
conclusiones obtenidas y, en su caso, las recomendaciones sobre las actuaciones 
objeto de control. Asimismo, se indicarán las deficiencias que deban ser subsanadas 
mediante una actuación correctora inmediata, debiendo verificarse su realización en 
las siguientes actuaciones de control. 
 
 SEXTO.- INFORMACIÓN AL PLENO 
 
 Los informes definitivos de control financiero serán remitidos por el órgano 
interventor al gestor directo de la actividad económico-financiera controlada y al 
Presidente de la Entidad Local, así como, a través de este último, al Pleno, para su 
conocimiento. El análisis del informe constituirá un punto independiente en el orden 
del día de la correspondiente sesión plenaria. 
 
 Los informes de auditoría deberán publicarse en la sede electrónica de la 
Corporación y remitirse a la IGAE. 
 
 Por último, el órgano interventor elaborará con carácter anual y con ocasión 
de la aprobación de la Cuenta General, un informe resumen de los resultados del 
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control interno que será remitido al Pleno, a través del Presidente de la Corporación, 
y a la IGAE y contendrá los resultados más significativos derivados de las 
actuaciones de la función interventora y del control financiero realizados en el 
ejercicio anterior. 
 
 El Presidente de la Corporación formalizará un Plan de acción que determine 
las medidas a adoptar para subsanar las debilidades, deficiencias, errores e 
incumplimientos que se pongan de manifiesto en el citado informe resumen”. 
 
 
3. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 1, D'ECONOMIA, HISENDA, PERSONAL, 
MODERNITZACIÓ I OCUPACIÓ. 
 
3.01. 15978/2021/GEN - SOL·LICITUD DE BONIFICACIÓ EN LA QUOTA DE 
L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES FORMULADA 
PEL MUSEU COMARCAL DE L’HORTA SUD PER TRACTAR-SE D’UN EDIFICI 
CATALOGAT. 
 
 Es dóna compte de la proposta formulada per la Sra. Esmeralda Torres 
Guillén, regidora delegada d’Hisenda, que es transcriu a continuació: 
 
 “1r. Vista la sol·licitud presentada en data 04/11/2021 (Registre d'entrada 
núm. 2021033422) pel MUSEU COMARCAL DE L'HORTA SUD amb CIF núm. 
G96893524, de bonificació del 95% en la quota de l'Impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres per la reforma que va a realitzar en l'habitatge ubicat al carrer 
Mare de Deu de l'Olivar, 30 d'aquest municipi (Referència cadastral: 
8583901YJ1688S0001FT). 
 
 Vist que per Decret d'Alcaldia núm. 4455/2021, de 28 de setembre s'ha 
concedit llicència d'obres per a la realització d'aquestes obres de reparació i 
manteniment de l'immoble.  
 
 2n. La bonificació sol·licitada està regulada en l'article 103.2. del Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes locals que estableix: 
 

"2.- Les ordenances fiscals podran regular les següents bonificacions sobre la 
quota de l'impost: 
 
Una bonificació de fins al 95 per cent a favor de les construccions, 
instal·lacions o obres que siguen declarades d'especial interés o utilitat 
municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals, històric artístiques o 
de foment de l'ocupació que justifiquen tal declaració. Correspondrà la dita 
declaració al Ple de la corporació i s'acordarà, amb la sol·licitud prèvia del 
subjecte passiu, per vot favorable de la majoria simple dels seus membres". 
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 La dita bonificació la tenim regulada en la nostra ordenança fiscal en l'article 
5.2.a), el qual estableix un 95% de bonificació en la quota de les obres realitzades 
en edificis catalogats o en fase de catalogació: obres d'intervenció i execució de 
mesures precautòries de seguretat. En este supòsit tindran una bonificació del 95% 
de la quota íntegra de l'impost. 
 
 3r. Vist l'informe emés per la Cap de la Secció de Llicències i Disciplina en 
data 05/11/2021 en el qual fa constar que el present immoble es troba en la relació 
de béns proposats per a la seua catalogació en el Catàleg de Proteccions 
actualment en tramitació com a element arquitectònic, monument, amb la categoria 
de Bé de Rellevància Local i amb un nivell de protecció integral (Fitxa C-EA-12).  
 
 A més, consultat l'Inventari General del Patrimoni Cultural Valencià (Web de la 
Conselleria d'Educació, Cultura i Esport) l'immoble es troba inscrit en la Secció 2a 
Béns de Rellevància Local amb el codi 46.14.244-028 i com a Espai Etnològic 
d'Interès Local. 
 
 4t. Vist que l'import de la liquidació pendent d'abonament es de 1.819,99 €. Si 
s'aplica, en el seu cas, la bonificació corresponent, el 95%, l'import de la liquidació a 
practicar seria de 91 €. 
 
 Per tant, tenint en compte els fonaments aportats, l'informe emès pel Cap de 
Secció de Tresoreria i Gestió Tributària i vist que es complixen els requisits previstos 
a l'article 5.2.a) de l'ordenança fiscal reguladora del impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres, atès que esta bonificació té caràcter rogat, i que li correspon al 
Ple de la corporació resoldre la declaració d'especial interés o utilitat municipal per 
concórrer circumstàncies socials, culturals, històrico-artístiques, pel vot favorable de 
la majoria simple dels seus membres, és pel que s'efectua la següent PROPOSTA 
D'ACORD: 
 
 Primer.- Estimar, basant-se en les consideracions exposades anteriorment, la 
sol·licitud formulada pel MUSEU COMARCAL DE L'HORTA SUD amb CIF núm. 
G96893524, de bonificació del 95% en la quota de l'Impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres per la reforma que va a realitzar en l'habitatge ubicat al carrer 
Mare de Deu de l'Olivar, 30 d'aquest municipi (Referència cadastral: 
8583901YJ1688S0001FT). 
 
 Segon.- Traslladar el present Acord a l'interessat, així com als departaments 
d'urbanisme i de Tributs no periòdics, als efectes oportuns”. 
 
 De conformitat amb el dictamen emès per la Comissió Informativa núm. 1, el 
Ple, en votació ordinària i per unanimitat, ACORDA, aprovar la proposta anterior. 
 
 
3.02. 18110/2021/GEN - REGLAMENT ORGÀNIC DE FUNCIONAMENT DE LA 
COMISSIÓ ESPECIAL DE SUGGERIMENTS I RECLAMACIONS DE 
L’AJUNTAMENT DE TORRENT: APROVACIÓ INICIAL. 
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 Es dóna compte de la proposta formulada pel Sr. Andrés Campos Casado,  
regidor delegat de l’Àrea d’Estratègia, Innovació i Economia que es transcriu a 
continuació: 
 
 "Vist l'acord adoptat per la Junta de Govern Local en sessió de data 27 de 
setembre de 2021, pel qual es va aprovar el projecte de Reglament Orgànic de 
Funcionament de la Comissió Especial de Suggeriments i Reclamacions d'aquest 
Ajuntament, i 
  
 Atés que pels grups municipals de VOX i Compromís per Torrent s'han 
presentat esmenes al seu text que es concreten en les següents: 
  
 Pel que respecta al grup VOX: 
  
 1a esmena. Consistent a considerar que existeix una imperceptible diferència 
semàntica entre els apartats e) i f) del punt 2n de l'article 1r (definició i objectius). 
  
 Efectivament, es tracta d'una repetició innecessària d'objectius de la comissió. 
  
 2a esmena. Relativa a l'article 3 (competències), en la qual s'estima que 
l'article hauria de fixar un termini per a rebre la informació que la Comissió sol·licite o 
per a finalitzar les perquisicions oportunes. 
  
 S'estima que, en principi, no seria necessari puix que l'article 23 del mateix 
Reglament ja estableix el termini de 3 mesos per a decidir sobre el suggeriment o 
reclamació presentada des de la seua entrada en l'administració municipal. 
 
 A més, l'article 22 del mateix Reglament estableix les possibles 
conseqüències per al funcionari o els seus superiors responsables per la negativa o 
negligència a l'enviament de l'informe inicial sol·licitat. 
 
 I també l'article 20,6 preveu que l'informe a emetre pel servei competent ho 
serà en un termini màxim de deu dies hàbils. 
 
 Per si no fos prou, l'article 80,2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del 
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, estableix un 
termini de deu dies per a l'emissió d'informes. 
 
 3a esmena. Referida a l'article 6 (classes de sessions), per a incrementar la 
freqüència de celebració de les sessions ordinàries de la Comissió Especial de 
Suggeriments i Reclamacions, previstes de manera semestral, perquè passen a ser 
quadrimestrals o trimestrals. 
 
 El Reglament preveu la celebració de sessions extraordinàries i també 
extraordinàries i urgents quan així ho decidisca el President o el sol·licite, almenys, 
una tercera part del nombre legal de membres de la Comissió. 
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 4a esmena. En conseqüència amb l'esmena anterior i relativa a l'article 12, 
proposa que l'informe anual que la Comissió de Suggeriments i Reclamacions ha 
d'elevar al Ple s'incremente a dos. 
  
 L'informe a què es refereix l'article 12,3 del Reglament que ens ocupa, té per 
objecte millorar el funcionament de l'Administració municipal, d'aquí ve que siga de 
caràcter anual, per a poder recollir totes les reclamacions i suggeriments presentats, 
les acceptades i rebutjades, les deficiències observades en el funcionament dels 
serveis municipals i les recomanacions que a aquest efecte corresponen. 
  
 És a dir, aquest informe anual està deslligat del fet que la periodicitat ordinària 
de les sessions de la Comissió estiga prevista amb caràcter semestral en el projecte, 
ja que té una finalitat didàctica. 
  
 A més, el propi article 12, en el seu apartat 5, preveu la possible realització de 
quants informes extraordinaris siguen necessaris quan la gravetat o la urgència dels 
fets l'aconsellen. 
  
 5a esmena. Relativa a l'article 13 (drets dels interessats), considerant que al 
final del punt 2, on es diu que els interessats tenen "dret a obtindre adequada 
resposta a aquestes (els suggeriments i reclamacions presentades), hauria d'afegir-
se "dins del termini i en la forma escaient". 
  
 Ja s'ha dit que l'article 23 preveu un termini de 3 mesos per a resoldre els 
suggeriments i reclamacions presentades, per la qual cosa el termini per a resoldre 
està ja determinat. 
  
 Per si no fos prou, l'article 3 del Reglament preveu que la comissió ha 
d'efectuar un seguiment de "la rapidesa en la contestació al ciutadà". 
  
 Quant a la forma de la resposta, l'article 24 (drets del presentador del 
suggeriment o reclamació) preveu que la decisió que haguera recaigut sobre aquest 
tema "li serà comunicada en la forma triada per l'interessat, i en cas que no haguera 
exercit opció sobre aquest tema, mitjançant escrit dirigit a la seua adreça de correu o 
al domicili que conste en la presentació, acompanyant còpia dels informes que 
hagueren sigut emesos". 
  
 És a dir, que el temps i forma de la resposta ja estan previstes, per la qual 
cosa introduir l'anotació proposada és una redundància. 
  
  6a esmena. Ve referida als mitjans de presentació dels suggeriments i 
reclamacions previstos en l'article 15, establint que seria molt eficaç facilitar una 
adreça de correu electrònic independentment dels sistemes que figuren en el 
projecte de Reglament, a més tots els sistemes han de permetre adjuntar documents 
.doc i fotografies .jpg. 
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 D'igual manera, s'estima que la presentació de suggeriments i reclamacions 
per mig telefònic prevista en l'article 16 és ineficaç. 
  
 L'article 15 esmentat preveu com a forma de presentació dels suggeriments i 
reclamacions les següents: 
  

− Oficines d'atenció integral al ciutadà. 
− Registres oberts al públic de l'Ajuntament de Torrent. 
− Mitjans informàtics, electrònics o telemàtics que s'habiliten a aquest efecte (en 

aquest cas és necessari que vaja acompanyada de signatura electrònica). 
  
 És a dir, que sí que es preveu la possibilitat de presentar reclamacions 
mitjançant correu electrònic, requerint, això sí, que vagen signats electrònicament, 
sent aquest mitjà un dels més ràpids i eficaços, podent ser, a més, el mitjà triat pel 
presentador per a rebre la resposta (art. 24). 
  
 Pel que fa al grup de Compromís per Torrent, que són les següents: 
  
 1a esmena. Persegueix que la Comissió especial de Suggeriments i 
Reclamacions s'adapte a la regulació que sobre les comissions informatives conté el 
Reglament Orgànic del Ple, no sols en la seua periodicitat (art. 102.4), sinó també en 
la seua composició i funcionament (art. 110.2). 
  
 Les comissions permanents regulades per l'article 100 del Reglament Orgànic 
del Ple estan integrades per les comissions informatives, la Comissió Especial de 
Comptes i la Comissió especial de Suggeriments i Reclamacions. Però quan l'article 
102.4 parla de la periodicitat mensual de les comissions permanents està pensant 
exclusivament en les comissions informatives. 
  
 Així, l'article 109,2 del Reglament Orgànic del Ple, en parlar de la Comissió 
Especial de Comptes, disposa que aquesta "es reunirà necessàriament abans de l'1 
de juny de cada any per a examinar els comptes generals de l'Ajuntament. Podrà, no 
obstant això, celebrar reunions preparatòries si el seu President el decideix o si el 
sol·licita una quarta part, almenys, del nombre legal de membres de la Comissió". 
  
 Per part seua, l'article 110 del mateix Reglament disposa que la Comissió 
Especial de Suggeriments i Reclamacions "es regirà pel que es disposa en la 
present Secció i pels preceptes del Reglament Orgànic de Participació Ciutadana 
que resulten d'aplicació", afegint el seu apartat 2n que aquesta Comissió "es regirà 
quant a la seua composició i funcionament, per les normes de les Comissions 
Informatives". 
  
 No obstant això, ja s'ha fet esment en tractar l'esmena Tercera del grup 
municipal de VOX, que l'article 110 del Reglament Orgànic del Ple disposa que la 
Comissió Especial de Suggeriments i Reclamacions "es regirà pel que es disposa en 
la present Secció i pels preceptes del Reglament Orgànic de Participació Ciutadana 
que resulten d'aplicació". Tal Reglament Orgànic de Transparència i Participació 
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Ciutadana va començar a tramitar-se per acord de la Junta de Govern Local de data 
19 d'octubre de 2015 sense arribar a aprovar-se, i en ell es contemplava una 
periodicitat quadrimestral de les sessions ordinàries de la Comissió de Suggeriments 
i Reclamacions. 
  
 A més, si llegim atentament l'article 102.4 del Reglament Orgànic del Ple, 
veurem que diu que "el règim de funcionament de les Comissions Permanents així 
com la periodicitat de les sessions ordinàries..." És a dir, que aquest article està 
distingint entre règim de funcionament i periodicitat de les sessions, per la qual cosa 
a aquestes últimes no els resulta d'aplicació el que es disposa per l'article 110,2 
al·legat. 
  
 Finalment, donada la naturalesa i funcions de la Comissió Especial de 
Suggeriments i Reclamacions, una periodicitat mensual de les seues sessions es 
considera excessiva i contraproduent. 
  
 2a esmena. Pretén que en nom de la transparència els debats de la Comissió 
sobre el concret suggeriment o reclamació d'un particular al qual s'haja convidat per 
a ser sentit en la sessió d'aquella (article 10), siguen en presència de l'interessat 
perquè aquest puga conéixer el posicionament polític de cada grup municipal. 
  
 Es tracta d'una comissió de caràcter tècnic encara que integrada per 
representants dels grups polítics municipals, per la qual cosa no cal parlar d'un 
"posicionament polític" i admetre la proposta podria provocar l'efecte contrari al 
desitjat, això és, el silenci incòmode dels membres de la comissió. 
  
 3a esmena. Suggereix canviar el títol de l'article 10 (Intervenció dels 
interessats en les sessions) pel de "Intervenció de les persones interessades en les 
sessions" 
  
 Res cal objectar. 
  
 4a esmena. Pretén la modificació de l'article 11 del projecte de Reglament 
perquè el requeriment d'informació complementària que puga formular la Comissió a 
la vista de la documentació remesa per l'oficina, puga ser-ho a petició de qualsevol 
dels seus membres i no per aquella. 
  
 S'estima convenient requerir una determinada majoria per a sol·licitar 
l'ampliació d'informació a fi d'evitar maniobres d'entorpiment per algun dels membres 
de la Comissió amb peticions constants i reiterades de més informació. 
  
 5a esmena. Pretén la supressió de l'apartat 2n d'aquest mateix article per a 
eliminar la necessitat de la majoria simple de la Comissió per a sol·licitar tal 
ampliació de documentació. 
  
 La resposta a l'esmena anterior respon a aquesta. 
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 6a esmena. Pretén modificar la redacció de l'apartat 3r del mateix article 11 
per a la utilització del llenguatge no sexista, substituint "els responsables" per "les 
persones responsables". 
  
 Les esmenes 7 a 10, 13, 16, 20, 22 a 31, i 34 a 38 es refereixen a l'existència 
d'errors ortogràfics i gramaticals de la versió en valencià del Projecte de Reglament. 
  
 11a esmena. Pretén modificar la redacció de l'article 1, 2, e) del Projecte per 
a substituir el terme "els ciutadans" pel de "la ciutadania". 
 
 Res cal objectar a la modificació proposada. 
  
 12a esmena. Pretén modificar el redactat de l'article 2.1 relatiu a la 
composició de la Comissió, per a substituir el terme "per regidors" pel terme "per 
regidors i regidores", així com corregir l'error de parlar en la versió en valencià, de 
"nom" en lloc de "número". 
  
 Res cal objectar a la modificació proposada. 
  
 14a esmena. Pretén modificar el redactat de l'article 2.5 relatiu al 
nomenament de la Vicepresidència de la Comissió, per a substituir el terme "pel 
President del Ple" pel terme "per la Presidència del Ple". 
  
 Res cal objectar a la modificació proposada. 
  
 15a esmena. Pretén modificar el redactat de l'article 2.7 relatiu a la renovació 
dels integrants de la Comissió, per a substituir el terme "del Nou Alcalde" pel terme 
"de l'Alcaldia". 
  
 Res cal objectar a la modificació proposada. 
  
 17a esmena. Pretén modificar el redactat de l'article 3.1, relatiu a la 
possibilitat d'ordenar investigacions sobre el funcionament dels serveis, a fi de 
modificar el redactat del terme "del seu President" pel de "la seua Presidència" 
  
 Res cal objectar a la modificació proposada. 
  
 18a esmena. Pretén modificar el redactat de l'article 6.1, relatiu a la 
celebració de les sessions ordinàries de la Comissió, a fi de modificar el redactat del 
terme "l'Alcalde o el President de la Comissió" pel de "l'Alcaldia o la Presidència de 
la Comissió". 
  
 Res cal objectar a la modificació proposada. 
  
 19a esmena. Pretén modificar el redactat de l'article 6.5, relatiu a la 
celebració de les sessions extraordinàries de la Comissió, a fi de modificar el 
redactat del terme "el President" pel de "la Presidència". 
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 Res cal objectar a la modificació proposada. 
  
 21a esmena. Pretén modificar el redactat de l'article 8.1, relatiu a les actes de 
les sessions, a fi de modificar el redactat del terme "el Secretari" pel de "la 
Secretaria". 
  
 Res cal objectar a la modificació proposada. 
  
 32a esmena. Pretén modificar el redactat de l'article 15.2, relatiu als mitjans 
de Presentació de les reclamacions i suggeriments, a fi de modificar el redactat del 
terme "els interessats" pel de "les persones interessades". 
  
 Res cal objectar a la modificació proposada. 
  
 33a esmena. Pretén modificar el redactat de l'article 18.2, relatiu a l'oficina de 
suggeriments i reclamacions, a fi de modificar el redactat del terme "els ciutadans i 
les ciutadanes" pel de "la ciutadania". 
  
 Res cal objectar a la modificació proposada. 
 
 A la vista de les esmenes presentades i dels informes emesos sobre 
aquestes, es proposa l'adopció del següent Acord: 
  
 Primer.- Estimar l'esmena número 1 del grup VOX eliminant la lletra f) del 
punt 2n de l'article 1r per resultar innecessària. 
  
 Segon.- Desestimar la resta d'esmenes presentades pel grup municipal VOX 
per les raons recollides en els informes i reproduïdes en el cos del present acord. 
  
 Tercer.- Desestimar les esmenes números 1, 2, 4 i 5 presentades pel grup 
municipal Compromís per Torrent per les raons recollides en els informes i 
reproduïdes en el cos del present acord. 
  
 Quart.- Estimar la resta d'esmenes presentades pel grup municipal 
Compromís per Torrent, procedint a introduir en el text del projecte de Reglament les 
modificacions i correccions al·legades. 
  
 Cinqué.- Aprovar inicialment el projecte de Reglament Orgànic de 
Funcionament de la Comissió Especial de Suggeriments i Reclamacions de 
l'Ajuntament de Torrent, amb les modificacions introduïdes per les esmenes 
aprovades. 
  
 Sisé.- Ordenar la seua publicació en el butlletí oficial de la província de 
València per termini de trenta dies a l'efecte de la presentació de suggeriments i 
reclamacions que, en cas de no presentar-se, suposaran l'aprovació definitiva del 
projecte de Reglament aprovat inicialment". 
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 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:  03.02.mp3 
 
Vídeo:  http://videople.es/3988 
 
 
3.03. 12082/2021/GEN - SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ COMPATIBILITAT 
FORMULADA PEL CAP DEL SERVEI DE MODERNITZACIÓ TECNOLÒGICA I 
INFORMÀTICA SR. MANUEL HERRERO MAS. 
 
 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: 
 
 "Vista la sol·licitud d'autorització de compatibilitat formulada per Sr. MANUEL 
VICENTE HERRERO MAS, que ocupa, amb caràcter definitiu, el lloc de Cap de 
Servici de Modernització Tecnològica i Informàtica d'aquest Ajuntament, per a 
l'acompliment com a activitat secundària a temps parcial, del lloc de Professor 
Associat en el Departament d'Informàtica de la Universitat de València per al curs 
acadèmic 2021/2022. 
  
 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, la qual cosa 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. 
  
 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 funcionarial amb el d'aquest Ajuntament. 
  
 Vist l'informe emès pel Director del Servei de Personal. 
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 Considerant que conforme a l'article 9 de la Llei 53/1984 i 103 de la Llei 
4/2021, és competència del Ple de l'Ajuntament l'autorització de la compatibilitat 
sol·licitada, es proposa a aquest, l'adopció del següent ACORD: 
  
 Primer. Autoritzar el funcionari Sr. MANUEL VICENTE HERRERO MAS, Cap 
del Servici de Modernització Tecnològica i Informàtica d'aquest Ajuntament, la 
compatibilitat per a l'acompliment d'activitat secundària a temps parcial (3+3 hores 
setmanals), del lloc de Professor Associat, en el departament d'Informàtica de la 
Universitat de València, condicionat a la compatibilitat horària, durant el curs 
acadèmic 2021/2022. 
  
 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 a la Junta de Personal, perquè en 
prengueu coneixement i efectes oportuns, amb expressió dels recursos que en Dret 
procedisquen. 
 
 Quart. Comunicar aquest acte 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 unanimitat, ACORDA, aprovar la proposta anterior. 
 
 
3.04. 12349/2021/GEN - SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ COMPATIBILITAT 
FORMULADA PEL DIRECTOR GERENT DE LA FUNDACIÓ ESPORTIVA 
MUNICIPAL SR. JOSÉ FRANCISCO SANCHIS BERTOMEU. 
 
 Es dóna compte de la proposta formulada per la Sra. Asunción Ferrer San 
Pablo, regidora delegada de l’Àrea de Cultura i Esports, 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 2021/2022. 
  
 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. 
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 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. 
  
 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 103 de la Llei 
4/2021, 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. JOSE 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 2021/2022. 
  
 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 unanimitat, ACORDA, aprovar la proposta anterior. 
 
 
4. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 3, ADMINISTRACIÓ, BENESTAR SOCIAL, 
EDUCACIÓ I JOVENTUT. 
 
4.01. 3061/2019/GEN - PROPOSTA REGIDORA DELEGADA D’EDUCACIÓ I 
PUBLICACIONS, SOL·LICITUD DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES A LA 
GENERALITAT PLA EDIFICANT FASE III, CEIP LOPE DE VEGA PER 
DEMOLICIÓ COMPLETA I NOVA CONSTRUCCIÓ DE L’EDIFICI. 
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 Es dóna compte de la proposta formulada per la Sra. Patricia Sáez Orea, 
regidora delegada de l’Àrea d’Educació i Publicacions, que es transcriu a 
continuació: 
 
 “ANTECEDENTS 
 
 1r. El Decret Llei 5/2017, de 20 d'octubre, del Consell estableix el règim jurídic 
de cooperació entre la Generalitat i les administracions locals de la comunitat 
Valenciana per a la construcció, l'ampliació l'adequació, la reforma i l'equipament de 
centres públics docents de la Generalitat, mitjançant el denominat Pla Edificant.  
  
 L'article 7 del Decret Llei 5/2017 preveu que les administracions locals 
interessades a adherir-se al pla de cooperació previst en el Decret, prèvia consulta al 
consell escolar municipal i als consells escolars de centre, presentaran en la 
conselleria amb competència en matèria d'Educació la sol·licitud corresponent. 
  
 La sol·licitud, en tot cas, haurà d'identificar l'actuació concreta que s'ha de 
realitzar i haurà de ser subscrita per l'òrgan competent què, en el cas dels 
ajuntaments, es materialitzarà en acord plenari.  
  
 2n. En base a les instruccions de gestió emeses per la Secretaria Autonòmica 
d'Educació i Investigació, es van realitzar sol·licituds de documentació i informació 
prèvia al projecte de cooperació entre administracions locals i generalitat en matèria 
d'infraestructures educatives.  
  
 Així, el 21 de desembre de 2017, (ref. 05TUI/2017/35849), s'inclouen en la 
petició, entre d'altres les actuacions següents:  
  

   
CODI CENTRE 

  

  
NOM DEL CENTRE 

  
ACTUACIONS 

  
46008704 

  

  
CEIP LOPE DE VEGA 

  
ADEQUACIÓ/AMPLIACIÓ 

  
 3r. La present actuació no se sotmet a la consideració del Consell Escolar de 
Centre ni del Consell Escolar Municipal puix que aquests ja es van pronunciar 
referent a l'actuació inicial (construcció/ampliació) en sessions de dates 17 de gener 
de 2018 i 22 de gener de 2019, i 23 de gener de 2018, respectivament, i l'actuació 
actual és sol un pas previ a la seua realització.  
  
 4t. Amb data 4 de juny de 2018, la Direcció General d'Infraestructures 
Educatives, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació, comunica a este 
Ajuntament, per correu electrònic, que estem autoritzats a realitzar la sol·licitud de 
delegació de competències en la plataforma de gestió electrònica d'Edificant, de les 
actuacions pre-sol·licitades, incloses en el punt 1r. d'esta proposta, aportant la 
documentació referida en l'article 7 del Decret llei 5/2017.  
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 5é Posteriorment, mitjançant la mateixa via, es comunica a aquest Ajuntament 
que l'actuació núm. 846 CEIP Lope de Vega amb descripció "46008704 
Adequació/Ampliació" passa a denominar-se "46008704 Reposició del centre en el 
mateix solar", indicant que haurà d'aportar-se nou acord de sol·licitud de delegació 
de competències. 
  
 6é. Vista la memòria valorada de l'actuació a realitzar en el centre educatiu 
indicat.  
  
 A tals fets resulten d'aplicació els següents FONAMENTS DE DRET 
  
 1r.- El Decret Llei 5/2017, de 20 d'octubre, del Consell, pel qual s'estableix el 
règim jurídic de cooperació entre la Generalitat i les administracions locals de la 
Comunitat Valenciana per a la construcció, ampliació, adequació, reforma i 
equipament de centres públics docents de la Generalitat, estableix en el seu article 7 
que la decisió de presentar sol·licituds correspon al Ple municipal.  
  
 Així mateix, amb motiu de la sol·licitud, s'acompanyarà una memòria 
justificativa amb la descripció tècnica de l'actuació a realitzar i l'import màxim previst 
del cost d'intervenció.  
  
 2n.- L'art. 7 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim 
Local, estableix que les Comunitats Autònomes podran delegar competències en les 
Entitats Locals, regulant l'art. 27 de la mateixa norma el règim jurídic bàsic d'aquesta 
delegació.  
  
 Així mateix, els articles 146 a 149 de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de règim 
local de la Comunitat Valenciana, regulen la delegació de competències de la 
Generalitat Valenciana a favor dels municipis.  
  
 3r.- L'art. 123.1.j) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del 
Règim Local, atribueix al Ple la competència en matèria d'acceptació de delegacions 
de competència realitzades per altres Administracions Públiques. En relació amb la 
sol·licitud prèvia de la delegació, no s'estableix previsió competencial alguna, si bé el 
Decret Llei 5/2017, de 20 d'octubre, assenyala que la sol·licitud correspon al Ple 
municipal.  
  
 Per tot allò, que s'ha exposat, es proposa al Ple d'este Ajuntament l'adopció 
dels acords següents:  
  
 Primer.- Sol·licitar l'adhesió al Pla de cooperació de la Generalitat per la 
construcció, ampliació, adequació, reforma i equipament de centres públics docents 
de la Generalitat (Pla Edificant), en relació a la actuació següent: 
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CEIP LOPE DE VEGA  
 
Codi:    46008704  

  
Reposició del centre al mateix 
solar 

 
6.970.072,66 € 

  Intervenció: Demolició completa i nova construcció 
de l'edifici 
  

 
 Segon.- Sol·licitar la corresponent delegació de competències de la 
Generalitat en les actuacions indicades a favor de l'Ajuntament de Torrent.  
  
 Tercer.- Traslladar estos acords a la Conselleria d'Educació, Investigació, 
Cultura i Esport, acompanyant-los de la documentació preceptiva que estableix 
l'article 7 del Decret Llei 7/2015, de 20 d'octubre.  
  
 Quart.- Habilitar a l'Alcaldia, a la regidoria d'Educació i Dinamització 
Lingüística i resta d'òrgans competents per a la execució d'aquest acord, de 
conformitat amb el Decret Llei 7/2015, de 20 d'octubre i normativa de 
desenvolupament”. 
 
 De conformitat amb el dictamen emès per la Comissió Informativa núm. 3, el 
Ple, en votació ordinària i per unanimitat, ACORDA, aprovar la proposta anterior. 
 
 
4.02. 8690/2021/GEN – PROPOSTA REGIDORA DELEGADA D’EDUCACIÓ I 
PUBLICACIONS SOL·LICITUD D’ADHESIÓ AL PLA EDIFICANT I LA 
CORRESPONENT DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES DEL CEIP SANT PASQUAL 
FASE III. 
 
 Es dóna compte de la proposta formulada per la Sra. Patricia Sáez Orea, 
regidora delegada de l’Àrea d’Educació i Publicacions, que es transcriu a 
continuació: 
 
 “ANTECEDENTS 
  
 1r. El Decret Llei 5/2017, de 20 d'octubre, del Consell estableix el règim jurídic 
de cooperació entre la Generalitat i les administracions locals de la comunitat 
Valenciana per a la construcció, l'ampliació l'adequació, la reforma i l'equipament de 
centres públics docents de la Generalitat, mitjançant el denominat Pla Edificant.  
  
 L'article 7 del Decret Llei 5/2017 preveu que les administracions locals 
interessades a adherir-se al pla de cooperació previst en el Decret, prèvia consulta al 
consell escolar municipal i als consells escolars de centre, presentaran en la 
conselleria amb competència en matèria d'Educació la sol·licitud corresponent. 
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 La sol·licitud, en tot cas, haurà d'identificar l'actuació concreta que s'ha de 
realitzar i haurà de ser subscrita per l'òrgan competent què, en el cas dels 
ajuntament, es materialitzarà en acord plenari.  
  
 2n. En base a les instruccions de gestió emeses per la Secretaria Autonòmica 
d'Educació i Investigació, es van realitzar sol·licituds de documentació i informació 
prèvia al projecte de cooperació entre administracions locals i generalitat en matèria 
d'infraestructures educatives.  
  
 Així, el 4 de març de 2021, (ref. 05TUI/2021/31418), s'inclouen en la petició, 
entre d'altres les actuacions següents:  
 

 
CODI CENTRE 

  

  
NOM DEL CENTRE 

  
ACTUACIONS 

  
46008728- 

99999 

  
CEIP SANT PASQUAL 

  
AVALUACIÓ PRÈVIA 

D'ESTRUCTURA 
  

  
 3r. Amb data 27 de maig de 2021, la Direcció General d'Infraestructures 
Educatives, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació, comunica a este 
Ajuntament, per correu electrònic, que estem autoritzats a realitzar la sol·licitud de 
delegació de competències en la plataforma de gestió electrònica d'Edificant, de les 
actuacions pre-sol·licitades, incloses en el punt 2n. d'esta proposta, aportant la 
documentació referida en l'article 7 del Decret llei 5/2017.  
  
 4t. La present actuació no se sotmet a la consideració del Consell Escolar de 
Centre ni del Consell Escolar Municipal puix que aquests ja es van pronunciar 
referent a l'actuació inicial (construcció/ampliació) en sessions de dates 18 i 23 de 
gener de 2018, respectivament, i l'actuació actual és sol un pas previ a la seua 
realització. 5è. Vista la memòria valorada de l'actuació a realitzar en el centre 
educatiu indicat.  
  
 A tals fets resulten d'aplicació els següents FONAMENTS DE DRET 
  
 1r.- El Decret Llei 5/2017, de 20 d'octubre, del Consell, pel qual s'estableix el 
règim jurídic de cooperació entre la Generalitat i les administracions locals de la 
Comunitat Valenciana per a la construcció, ampliació, adequació, reforma i 
equipament de centres públics docents de la Generalitat, estableix en el seu article 7 
que la decisió de presentar sol·licituds correspon al Ple municipal.  
  
 Així mateix, amb motiu de la sol·licitud, s'acompanyarà una memòria 
justificativa amb la descripció tècnica de l'actuació a realitzar i l'import màxim previst 
del cost d'intervenció.  
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 2n.- L'art. 7 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim 
Local, estableix que les Comunitats Autònomes podran delegar competències en les 
Entitats Locals, regulant l'art. 27 de la mateixa norma el règim jurídic bàsic d'aquesta 
delegació.  
  
 Així mateix, els articles 146 a 149 de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de règim 
local de la Comunitat Valenciana, regulen la delegació de competències de la 
Generalitat Valenciana a favor dels municipis.  
  
 3r.- L'art. 123.1.j) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del 
Règim Local, atribueix al Ple la competència en matèria d'acceptació de delegacions 
de competència realitzades per altres Administracions Públiques. En relació amb la 
sol·licitud prèvia de la delegació, no s'estableix previsió competencial alguna, si bé el 
Decret Llei 5/2017, de 20 d'octubre, assenyala que la sol·licitud correspon al Ple 
municipal.  
  
 Per tot allò, que s'ha exposat, es proposa al Ple d'este Ajuntament l'adopció 
dels acords següents:  
  
 Primer.- Sol·licitar l'adhesió al Pla de cooperació de la Generalitat per la 
construcció, ampliació, adequació, reforma i equipament de centres públics docents 
de la Generalitat (Pla Edificant), en relació a la actuació següent: 
  
  
CEIP SAN PASQUAL 
 Codi: 
 46008728-99999 
  

  
  
Avaluació prèvia d'estructura 

  
  

17.206,20 € 
  
  

  Intervenció: Conèixer l'estat actual de la estructura 
existent i la seua idoneïtat per incorporar les 
actuacions de reforma i ampliació; així com, en el 
seu cas, disposar d'un diagnòstic, qualitatiu i 
quantitatiu, per abordar les actuacions de reparació 
i/o reforç que siguen oportunes. 
  

  
 Segon.- Sol·licitar la corresponent delegació de competències de la 
Generalitat en les actuacions indicades a favor de l'Ajuntament de Torrent.  
  
 Tercer.- Traslladar estos acords a la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, 
acompanyant-los de la documentació preceptiva que estableix l'article 7 del Decret 
Llei 7/2015, de 20 d'octubre.  
  
 Quart.- Habilitar a l'Alcaldia, a la regidoria d'Educació i Publicacions i resta 
d'òrgans competents per a la execució d'aquest acord, de conformitat amb el Decret 
Llei 7/2015, de 20 d'octubre i normativa de desenvolupament”. 
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 De conformitat amb el dictamen emès per la Comissió Informativa núm. 3, el 
Ple, en votació ordinària i per unanimitat, ACORDA, aprovar la proposta anterior. 
 
 
5. TRÀMIT EXTRAORDINARI. 
 
 No es presenta cap assumpte en tràmit extraordinari. 
 
 
6. CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN. 
 
6.01. DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA DES DEL 28 D’OCTUBRE 
FINS AL 26 DE NOVEMBRE DE 2021, DEL NÚM. 5027 AL NÚM. 5570 
INCLUSIVAMENT. 
 
 Es dóna compte i el Ple queda assabentat, dels decrets adoptats per l’Alcaldia 
des del 28 d’octubre fins al 26 de novembre de 2021, del número 5027 al número 
5570, ambdós inclusivament. 
 
 
6.02. PRECS I PREGUNTES. 
 
6.02.02. PRECS I PREGUNTES GRUP MUNICIPAL VOX. 
 
 “RUEGOS 
 
 Sr. Alcalde rogamos indique a sus concejales qué cumplan con el artículo 
150.2 del ROP que dice “las preguntas presentadas por escrito serán contestadas 
en la sesión del pleno, salvo que el destinatario pida aplazamiento para la siguiente 
sesión”. 
 
 Sr. Alcalde rogamos se cumpla el artículo 150.3 del ROP que dice “se pueden 
hacer preguntas oralmente en el pleno, las cuales serán contestadas en la sesión 
siguiente, salvo que el preguntado dé respuesta inmediata”. 
 
 Sr. Alcalde rogamos se cumpla el artículo 150.4 del ROP que dice “cuando las 
respuestas son orales, debe quedar reflejadas en el acta”. 
 
 Sr. Alcalde rogamos reclame a Conselleria de Educación para que dé las 
instrucciones necesarias, con el fin de dar cumplimiento de la moción aprobada por 
mayoría en sesión plenaria de 5 de diciembre de 2019, sobre la colocación de las 
banderas en los colegios. Petición realizada reiteradamente desde el 1 de febrero de 
2021. 
 
 Sr. Alcalde, como último ruego, solicitamos se cumpla con los artículos del 
ROP y tenga a bien dar instrucciones a sus concejales para que respondan a los 
ruegos y preguntas. 
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PREGUNTAS A RESPONDER POR ESCRITO según el artículo 150.5 del ROP. 
 
 Sr. Campos.- Los torrentinos nos preguntan, ¿cuál es el motivo por el que Vd. 
no responde a nuestras interpelaciones? 
 
 Sr. Campos.- Nos responderá alguna vez a la propuesta de Vox ¿se va a 
instalar en la página de inicio de las Web del ayuntamiento un botón, de acceso 
rápido a los videoplenarios, en bien de la transparencia para facilitar a los 
ciudadanos su visualización? – A pesar de que solo se ven los plenos como máximo 
300 personas - Petición realizada de forma reiterada desde el 31 de mayo de 2021. 
 
 Sr. Campos.- ¿Cuál es el coste total de los sensores instalados en las farolas, 
el de las rutas escolares y el del paso de peatones luminoso? Solicitud presentada 
por registro de entrada en fecha 6 de octubre de 2020. 
 
 Sr. Campos.- ¿Se encuentra funcionando al 100% la aplicación APP Torrent? 
Pregunta realizada por primera vez el 7 de septiembre de 2020. 
 
 Sra. Amat.- En referencia al barrio EL XENILLET, se formulan las siguientes 
preguntas: 
 - ¿Se está actuando actualmente para solucionar el agujero en la acera de la 
calle Manuel Fortea? 
 -¿Se ha reforzado la recogida de enseres y la limpieza de los imbornales? 
 -¿Se ha empezado a limpiar la zona del barranco que nos corresponde según 
nos comunicó la Confederación Hidrográfica del Júcar? 
 
 Sra. Olivares.- Como responsable de Sanidad Ambiental ¿se ha realizado o 
se va a realizar un estudio para detectar el amianto o uralita en los edificios de 
Torrent y adoptar soluciones para la retirada del citado material, pues es un grave 
problema para la salud?. Petición realizada reiteradamente es del 31 de mayo de 
2021. 
 
 Sr. Arnau.- ¿En qué situación se encuentra el expediente GEMERSA? 
Petición efectuada en sesión plenaria el pasado 1 de octubre de 2020 y que venimos 
solicitando desde entonces”. 
 
 
 Es formulen els següents precs i preguntes durant la sessió: 
 
 
 
 I com que no hi ha més assumptes a tractar-hi, a les 19.44, 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 
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L'ALCALDE,                                          EL SECRETARI GENERAL 
         DEL PLE,  
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