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Sessió Extraordinària del Ple, del 

dia 13/01/2022. 
 
De conformitat amb el que es 

disposa per l'apartat 3 de l'article 46 de 
la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de 
les bases del règim local, introduït per la 
Disposició Final Segona del Real Decret 
Llei 11/2020, de 31 de març, pel qual 
s'adopten mesures urgents 
complementàries en l'àmbit social i 
econòmic per a fer front al COVID-19, es 
procedeix a la celebració de la següent 
sessió plenària en manera presencial (P) 
i telemàtica (T) 

 
A Torrent, a les 18.30 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 el Sr. Secretari General del 
Ple. 

 
La Presidència obri i inicia la 

sessió, passant a tractar-hi els 
assumptes que figuren en l’ordre del dia 
següent:  
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1. PROPOSTA DE L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: INICI DE L’EXPEDIENT DE 
CONCESSIÓ DE LA MEDALLA D’OR DE TORRENT AL SR. VICENT PALACIOS 
BELLVER. 
 
 Es dóna compte de la proposta formulada per l’alcaldia-presidència, que es 
transcriu a continuació: 
 
 “Vicent Palacios Bellver nascut en 1949 home de personalitat discreta 
conscient de la seua obligació cap a la societat en la qual està immers, per la qual 
cosa desenvolupa calladament una continuada labor en benefici de la seua ciutat. 
 
 En document a part es recull la seua experiència vital i els motius que 
justifiquen el reconeixement dels seus molts mèrits al servei d'aquesta ciutat, 
recolzats per molts ciutadans i conveïns, entre els quals es troben alguns dels 
signants de la present proposta. 
 
 Considerem que per tot l'exposat, pel seu compromís social i d'integració, pel 
seu treball en pro de Torrent, i en compliment d'allò que s'ha previst pel Reglament 
Especial d'Honors i Distincions d'aquest municipi, i més concretament d'allò que es 
disposa pels seus articles 2 i 3, vénen a proposar a l'Ajuntament Ple, si escau, 
l'adopció del següent ACORD: 
 
 Primer. Proposar la concessió de la Medalla d'Or de Torrent al Sr. Vicent 
PALACIOS BELLVER, en concórrer en la seua persona els mèrits suficients per a 
gaudir de la citada distinció. 
 
 Segon. De prosperar la citada proposta, sotmetre-la a informació pública, per 
un termini de trenta dies hàbils, en el butlletí oficial de la província i tauler d'edictes 
municipal. 
 
 Tercer. Acabada la informació pública, concedir la medalla proposada en 
sessió especial extraordinària”. 
 
 El Ple, en votació ordinària i per unanimitat, ACORDA, aprovar la proposta 
anterior. 
 
 
Àudio:  01.01.mp3 
 
Vídeo:  http://videople.es/4103 
 
 
Àudio: 01.02.mp3 
 
Vídeo:  http://videople.es/4104 
 
 
Àudio: 01.03.mp3 
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Vídeo:  http://videople.es/4105 
 
 
Àudio: 01.04.mp3 
 
Vídeo:  http://videople.es/4106 
 
 
Àudio: 01.05.mp3 
 
Vídeo:  http://videople.es/4107 
 
 
Àudio: 01.06.mp3 
 
Vídeo:  http://videople.es/4108 
 
 
Àudio: 01.07.mp3 
 
Vídeo:  http://videople.es/4109 
 
 
 
 I com que no hi ha més assumptes a tractar-hi, a les 18.49, 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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