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Sessió Ordinària 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 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, 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:  

 
 Conste en acta les condolences a 
la Sra. Pilar Vilanova Alabarta, que va 
ser regidora d'aquest Ajuntament, per la 
mort del seu marit el Sr. Perfecto Ricart. 
 
Àudio:  01.mp3 
 
Vídeo:  http://videople.es/4088 
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1. APROVACIÓ ACTES SESSIONS ANTERIORS. 
 
 * Extr. i Urgent 29/Novembre/2021. 
 * Ordinària 2/Desembre/2021. 
 * Extr. i Urgent 29/Desembre/2021. 
 
2. TRÀMIT EXTRAORDINARI. 
 

2.01. 461/2022/GEN - DECLARACIÓ INSTITUCIONAL PER A LA 
DECLARACIÓ DEL 2022 COM A ANY DE LA MÚSICA. 

 
2.02. ASSUMPTES SENSE DICTAMINAR. 
 

2.01.01 17885/2021/GEN – AUTORITZACIÓ DE COMPATIBILITAT 
FUNCIONÀRIA INTERINA SUBALTERNA BIBLIOTEQUES SRA. ISABEL 
MARÍA LÓPEZ DÍAZ. 

 
3. CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN. 
 

3.01. DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA DES DEL 27 DE 
NOVEMBRE FINS AL 31 DE DESEMBRE DE 2021, DEL NÚM. 5571 AL NÚM. 
6081 INCLUSIVAMENT. 
 
3.02. PRECS I PREGUNTES. 

 
 
 
1. APROVACIÓ ACTES SESSIONS ANTERIORS. 
 
 S'aproven, per unanimitat, les actes de les sessions, extraordinàries i urgents 
celebrades els dies 29 de novembre i 29 de desembre, i ordinària celebrada el dia 2 
de desembre de 2021. 
 
 
2. TRÀMIT EXTRAORDINARI. 
 
 Amb l’especial declaració d’urgència prèvia, que s’aprova per unanimitat, 
s’acorda tractar els assumptes que, exposats a continuació, no han estat inclosos en 
l’ordre del dia de la sessió: 
 
 
2.01. 461/2022/GEN - DECLARACIÓ INSTITUCIONAL PER A LA DECLARACIÓ 
DEL 2022 COM A ANY DE LA MÚSICA. 
 
 Es dóna compte de la declaració institucional de l'epígraf, el text literal de la 
qual és: 
 
 “La música forma part de la forma d’entendre i viure del poble valencià i en 
especial del torrentí, ha sigut un aspecte fonamental i definidor de la vida social i de 
les celebracions de la ciutat. La música, com a element cultural i social, s’ha convertit 
en una realitat a través de diferents vies, d’una multiplicitat d’entitats i formes 
d’entendre-la que l’han enriquit i convertit en un patrimoni compartit del conjunt dels 
torrentins i les torrentines. Bandes de música, institucions d’ensenyament superior, 
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compositors, grups de ball, de tabal i dolçaina... l’acompanyament necessari de la 
vida a la nostra ciutat, des de l’Entrà de la Flor, passant per les processons, Falles, 
Setmana Santa, Moros i Cristians, l’Aurora, fins a concerts i actuacions que ens fan 
partícips d’eixe llenguatge universal, unificador i poderós que és la música. 
 
 Les Bandes, com a element vertebrador de la música a la ciutat, conformen 
un element popular que ha donat permanència al desenvolupament de la formació 
musical i la participació a la vida social del municipi. Les agrupacions musicals de la 
Banda del Cercle Catòlic i la Unió Musical són les que han heretat i representat la 
tradició musical a la ciutat i, a més, són de les agrupacions existent des del segle 
XIX, participants essencials i claus en la difusió cultural i popular de la música. 
 
 També, com a elements tradicionals, els grups de tabal i dolçaina continuen 
representant la conjunció de tradicions i modernitat. La seua tasca, per si mateixa, i 
com acompanyament d’altres activitats es configura com a element arrelat en les 
tradicions valencianes, que dona relleu i presència als esdeveniments on participen. 
 
 Així mateix, cal destacar els grups de Ball existents a Torrent que donen vida  
al Ball de Torrent, un element definitori del caràcter singular de la ciutat no es pot 
entendre sense la música i sense les persones que en ell participen, la seua tasca 
de recuperació i manteniment precisa un reconeixement que s’ha de materialitzar en 
forma de Bé Immaterial de Rellevància Local. També la innovació i la diversitat es 
troben a l’àmbit del ball i la dansa en Torrent, diferents escoles, acadèmies i grups 
treballen el ball des de diferents perspectives i atenent a diferents tradicions que 
suposen la integració de la diversitat pròpia. 
 
 Tot seguit cal destacar la Setmana Santa, és en els seus silencis profunds i 
en la seua música on es genera un clima especial, el mateix que ha acompanyat a 
milers i milers de persones en una de les tradicions més antigues de Torrent. És per 
això que cal destacar també les Bandes de cornetes i tambors per ser un dels 
elements tradicionals i via d’accés a la música per a moltes persones, a més d’un 
element dinamitzador que ha arribat a tindre categoria pròpia dins de l'escena social 
i cultural del municipi. 
 
 La nostra història i present han estat definides també per la presència de 
rondalles, orfeons i cors; institucions que han servit al propòsit cultural però que han 
actuat també com a elements cohesionadors i generadors de relacions, una part 
important d’allò que és capaç de fer la música al servei de la societat. També el 
protagonisme dels grups de música en el nostre panorama musical, especialment 
rellevants als anys 60 i 70 i que formen part d’una memòria que cal mantindre viva, 
arreplegant-la i garantint la seua transmissió al futur. 
 
 La tradició de composició a la ciutat, reflectida fins i tot als nostres carrers i 
places, suposa una important càrrega històrica i un honor per als representants 
actuals en l’àmbit musical, torrentins d’orige i d’adopció que han deixat la seua 
empremta en la música. 
 
 Perquè la conjugació de la música popular i culta, sumada a la presència 
d’una institució de l’ensenyament musical com és el Conservatori Professional de 
Música de Torrent, un referent a nivell comarcal i autonòmic, és un dels elements 
que definix l’escena musical a la ciutat. 
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 I enfront de la institució formativa, en un sentit físic, es troba el principal 
contenidor cultural de la ciutat, per trajectòria i contingut, per mobilització social i 
consolidació com a referent, l’Auditori de Torrent. El nostre Auditori, que enguany fa 
25 anys, és un dels principals dinamitzadors culturals públics de l’entorn metropolità. 
Amb la seua programació és capaç de generar un ample consens que es fonamenta 
en la diversitat, en la popularitat i en una oferta cultural que representa el conjunt de 
la nostra comunitat. 
 
 Quant a la difusió musical, cal destacar també la presència i consolidació de 
diferents festivals al municipi, espais dedicats a la música que s’han conformat en 
referents al panorama nacional i entre els quals destaquen el Festival de Flamenc, el 
Jazz Panorama o el Festival Arrels, tots ells aprofundixen en les seues disciplines a 
la mateixa vegada que les acosten al públic generalista guanyant adeptes any rere 
any. I com no, el Festival per excel·lència dels nostres joves, El Rockejat, on 
centenars de grups joves de rock, tant locals com nacionals, han participats dins de 
la programació de les nostres festes Patronals. 
 
 És aleshores fonamental fer un reconeixement a eixa tradició musical que 
com a ciutat hem mantes al llarg de la nostra història, a la mateixa vegada que 
treballem per innovar i integrar la nostra diversitat a la música; professionalitzant-la, 
estenent la formació musical i posant la música al servei de la ciutadania i la cultura. 
 
 Són milers i milers de persones les que de manera directa conformen la 
comunitat musical a Torrent, però, som tots i totes els que disfrutem i sentim d’una 
manera especial amb la música.  
 
 És per això que l’Ajuntament de Torrent, en homenatge a totes les persones 
que viuen i participen en la música en la ciutat, a les institucions que conformen el 
seu panorama musical i la història pròpia dels torrentins i les torrentines, declara 
l’any 2022 com a Any de la Música en Torrent, entorn del qual es celebraran tota 
mena d’activitats i esdeveniments que l’omplin i l’acosten al conjunt de la ciutadania”. 
 
Àudio:  02.01.mp3 
 
Vídeo:  http://videople.es/4089 
 
 
2.02. 95/2022/GEN - DONAR COMPTE AL PLE DELS INFORMES AMB 
OBJECCIÓ O DISCONFORMITAT EMESOS PER LA INTERVENCIÓ MUNICIPAL 
EN EL QUART TRIMESTRE DE 2021. 
 
 Es dóna compte, i el Ple queda assabentat dels informes amb objecció o 
disconformitat emesos en el quart trimestre de 2021 que es transcriuen a 
continuació: 
 
 “Per la present, adjunt li remet còpia dels informes amb objecció o 
disconformitat emesos en el quart trimestre de 2021 que a continuació es relacionen: 
 
   869-21 Objecció. Pròrroga contracte. 
 
 1011-21 Relació de Factures. Revisió d’ofici. 
 
 1034-21 Relació de Factures. 
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 1098-21 Relació de Factures. Revisió d’ofici. 
 
 1101-21 Relació de Factures.  
 
 1108-21 Relació de Factures. Revisió d’ofici. 
 
 1124-21 Objecció. Factures sense crèdit. 
 
 1128-21 Relació de Factures. Revisió d’ofici. 
 
 1190-21 Relació de Factures. Revisió d’ofici. 
 
 1234-21 Relació de Factures.  
 
 1261-21 Relació de Factures. Revisió d’ofici. 
 
 1284-21 Relació de Factures. 
 
 1375-21 Compromís de la despesa Premio Violeta a les Falles 21. 
 
 1378-21 Relació de Factures. Revisió d’ofici. 
 
 1379-21 Relació de Factures. Revisió d’ofici”. 
 
 
2.03. ASSUMPTES SENSE DICTAMINAR. 
 
2.03.01. 17885/2021/GEN - AUTORITZACIÓ DE COMPATIBILITAT FUNCIONÀRIA 
INTERINA SUBALTERNA BIBLIOTEQUES SRA. ISABEL MARÍA LÓPEZ DÍAZ. 
 
 Es dóna compte de la proposta de l’epígraf, que copiada literalment diu: 
 
 “Vista la sol·licitud formulada per la Sra. Isabel María López Díaz 
d'autorització per a compatibilitzar l'acompliment del seu lloc de treball en empresa 
privada amb el de subaltern de biblioteques i arxius en virtut de nomenament 
efectuat per Decret núm. 5871/2021, de 16 de desembre, de funcionària interina per 
acumulació de tasques, a temps parcial del 79,55%, derivades de l'obertura de les 
biblioteques municipals en horaris especials durant el període comprés entre el 13 
de desembre de 2021 i el 28 de gener de 2022. 
  
 Vista la documentació aportada per la interessada en data 15 de desembre de 
2021, núm. de registre d'entrada d'aquest Ajuntament 2021038110, de la qual es 
desprén que exerceix el lloc en l'empresa privada de dilluns a divendres, en horari de 
8.00 a 14.00 hores. 
  
 Considerant el que es disposa en l'article 145 del Text Refós de les 
disposicions vigents en matèria de Règim Local, aprovat per Reial Decret Legislatiu 
781/1986, de 18 d'abril, disposició final tercera del text refós de la Llei de l'Estatut 
Bàsic de l'Empleat públic (EBEP), aprovat per Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 
d'octubre, i l'article 103 de la Llei 4/2021, de 16 d'abril, de la Funció Pública 
Valenciana, que disposa respecte a l'aplicació del règim d'incompatibilitats, s'ajustarà 
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a la legislació bàsica estatal en aquesta matèria i a la normativa autonòmica de 
desenvolupament. 
  
 Considerant, així mateix, el conjunt d'activitats i principis que no permeten 
compatibilitzar l'exercici d'activitats privades pels empleats públics, ve recollit, en els 
articles 1.3 i 11.1 de la Llei 53/1984, com a principi general, que aquestes activitats 
"es relacionen directament amb les que desenvolupe el Departament, Organisme o 
Entitat on estiguera destinat", així com, l'article 12.1 estableix un llistat d'activitats 
privades que en tot cas són incompatibles. Si bé, també s'ha de tindre en compte el 
que s'estableix en els articles 12.2 i 16.4 de la mateixa Llei que estableix: 
  
 "Art. 12.2: Les activitats privades que corresponguen a llocs de treball que 
requerisquen la presència efectiva de l'interessat durant un horari igual o superior a 
la meitat de la jornada setmanal ordinària de treball en les Administracions Públiques 
només podran autoritzar-se quan l'activitat pública siga una de les enunciades en 
aquesta Llei com de prestació a temps parcial". 
"Art. 16.4: Així mateix, per excepció i sense perjudici de les limitacions establides en 
els articles 1.3, 11, 12 i 13 de la present Llei, podrà reconéixer-se compatibilitat per a 
l'exercici d'activitats privades al personal que exercisca llocs de treball que 
comporten la percepció de complements específics, o concepte equiparable, la 
quantia del qual no supere el 30 per 100 de la seua retribució bàsica, exclosos els 
conceptes que tinguen el seu origen en l'antiguitat." 
  
 Considerant, que la resolució de 20 de desembre de 2011, de la Secretaria 
d'Estat per a la Funció Pública, publica l'acord del Consell de Ministres de 16 de 
desembre de 2011, pel qual s'aprova el procediment per a la reducció, a petició 
pròpia, del complement específic dels funcionaris de l'Administració General de 
l'Estat pertanyents als Subgrups C1, C2, i E. 
  
 Vist l'informe emés en data 28/12/2021 pel Director del Servei de Personal 
respecte a la possibilitat d'autoritzar, excepcionalment, la compatibilitat mentre es 
tracte de serveis a prestar en l'indicat lloc de treball, subjecta als condicionants que 
en el mateix es determinen. 
  
 I considerant la competència del Ple per a la declaració de compatibilitat, de 
conformitat amb el que s'estableix en els articles 14 de la Llei 53/1984, de 26 de 
desembre, d'Incompatibilitats, i 103.3.f) de la referida Llei 4/2021. 
  
 Per tot això, es proposa l'adopció del següent ACORD: 
  
 Primer. Autoritzar la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Isabel María López 
Díaz, nomenada funcionària interina, subalterna de biblioteques i arxiu, per 
acumulació de tasques a temps parcial, amb el lloc de treball que exerceix en 
empresa privada que presta el "Servei d'atenció telefònica "010" de l'Ajuntament de 
Torrent", d'acord amb les consideracions precedents i subjecta a les següents 
condicions: 
 

1.    L'activitat desenvolupada no impedisca ni menyscabe l'estricte compliment 
dels deures com a funcionari, ni comprometa la seua imparcialitat o 
independència. 
2.    Compliment de la jornada i horari de treball establit per al lloc que 
exercisca a l'Ajuntament de Torrent. 
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3.    Reducció, a sol·licitud de la interessada, de l'import del complement 
específic corresponent al lloc, a fi d'adequar-lo al percentatge establit en l'art. 
16.4. de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, en els termes establits en l'acord 
del Consell de Ministres de 16 de desembre de 2011. 

  
 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 la interessada 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 al Secretari General del Ple; a la Delegada de 
l'Àrea d'Educació i Publicacions; i, a la Unitat de Relacions Laborals, Nòmines i 
Seguretat Social; perquè en prengueu coneixement i efectes oportuns”. 
 
 El Ple, en votació ordinària i per unanimitat, ACORDA, aprovar la proposta 
anterior. 
 
 
3. CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN. 
 
3.01. DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA DES DEL 27 DE 
NOVEMBRE FINS AL 31 DE DESEMBRE DE 2021, DEL NÚM. 5571 AL NÚM. 
6081 INCLUSIVAMENT. 
 
 Es dóna compte i el Ple queda assabentat, dels decrets adoptats per l’Alcaldia 
des del 27 de novembre fins al 31 de desembre de 2021, del número 5571 al 
número 6081, ambdós inclusivament. 
 
 
3.02. PRECS I PREGUNTES. 
 
 
3.02.02. PRECS I PREGUNTES GRUP MUNICIPAL VOX. 
 
 “RUEGOS 
 
 - Se ruega recordar a los concejales titulares de las diferentes áreas 
respondan a las preguntar formuladas por nuestro grupo y cumplan con los artículos 
del ROP. 
 
 - Se ruega al Sr. Alcalde socialista, atendiendo a la cuarta sigla de su partido 
“español” reclame al Conseller de Educación para que indique a los colegios de 
Torrent que expongan en los mástiles existentes la bandera nacional, la autonómica 
y la europea para dar cumplimiento de la moción aprobada por mayoría en el pleno 
de 5 de diciembre de 2019. 
 
 Sr. Campos.- En oficio de contestación con fecha 2/12/21 se nos dio 
respuesta sobre el precio unitario de cada uno de los distintos tipos de sensores, 
que asciende a un valor de 2.843,43 €. Si se han instalado unos 600 dispositivos, el 
coste total asciende a 1.706,118 €. 
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 - Se ruega se nos facilite las lecturas de los últimos registros recogidos por 
dichos sensores. 
 
 - Se ruega conocer el número de personas encargadas del manejo y 
tratamiento de los datos que arrojan estos dispositivos.  
 
PREGUNTAS A RESPONDER POR ESCRITO (según artículo 150.5 del ROP) 
 
 Sr. Campos.- En oficio de contestación con fecha 2/12/21 se nos dio 
respuesta acerca de la funcionalidad y opciones de visualización, cuyo proceso se 
encuentra en la fase de licitación. ¿Cuándo podrá estar operativa? 
 
 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 las limpiezas 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.- ¿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? Petición realizada reiteradamente desde el 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: 
 
Àudio:  03.02.mp3 
 
Vídeo:  http://videople.es/4090 
 
 
 
 I com que no hi ha més assumptes a tractar-hi, a les 19.37, 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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