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Sessió Ordinària del Ple, del dia
07/02/2019.
A Torrent, a les 19.30, 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 donant la benvinguda a totes les
persones que han tingut l'amabilitat
d’acompanyar-nos i, a continuació, es
passen a tractar-hi els assumptes que
figuren en l’ordre del dia següent:
1.
APROVACIÓ
SESSIONS ANTERIORS:

ACTES

* Ordinària 05/Desembre/2018
* Extraordinària 28/Desembre/2018

SECRETARI GENERAL DEL PLE :
FERNANDO SALOM HERRERO
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2. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 1, D'ECONOMIA, HISENDA I SEGURETAT
CIUTADANA.
2.01. 14939/2018/GEN - ALTERACIÓ DE LA QUALIFICACIÓ JURÍDICA,
APROVACIÓ PREU JUST, DECLARACIÓ PARCEL·LA SOBRANT I
INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE DE LA PROPIETAT DE PARCEL·LA
MUNICIPAL, FRANJA DE SUBSÒL CONFRONTANT AMB IMMOBLE EN
CARRER ENRIC VALOR, NÚM. 9.
Validar en: https://www.torrent.es/PortalCiudadano/
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3. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 2, D'URBANISME, MEDI AMBIENT,
DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I SOCIAL, OCUPACIÓ, MOBILITAT I
PARTICIPACIÓ.
3.01. 19014/2018/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL GUANYANT TORRENT
PER UNA UNIFICACIÓ CROMÀTICA AL CENTRE HISTÒRIC DE
TORRENT
4. TRÀMIT EXTRAORDINARI.
4.01. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 3 D’ADMINISTRACIÓ, BENESTAR
SOCIAL I EDUCACIÓ.
4.01.01. 869/2019/GEN - ADHESIÓ AL SERVICI D’ARREPLEGADA DE
GOSSOS ABANDONATS I COLÒNIES FELINES PRESTAT PER LA
MANCOMUNITAT
INTERMUNICIPAL
DE
L’HORTA
SUD
I
TRANSFERÈNCIA CORRESPONENT.
4.01.02. 751/2019/GEN - PROPOSTA D’ACORD SOL·LICITUD A LA
CONSELLERIA D’EDUCACIÓ, CULTURA, INVESTIGACIÓ I ESPORT
CONSTRUCCIÓ NOU EDIFICI CENTRE EPA.
4.02. ASSUMPTES SENSE DICTAMINAR
4.02.01. 1687/2018/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA SOBRE EL
REFORÇ I LA POSADA EN VALOR DE LES MESURES
CONTEMPLADES EN EL PACTE D’ESTAT EN MATÈRIA DE VIOLÈNCIA
DE GÈNERE.
5. CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN.
5.01. DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA DES DE L’1 DE GENER
FINS A L’1 DE FEBRER DE 2019, DEL NÚM. 1 AL NÚM. 411
INCLUSIVAMENT.
5.02. PRECS I PREGUNTES.
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1. APROVACIÓ DE LES ACTES DE SESSIONS ANTERIORS.
S'aproven, per unanimitat, les actes de les sessions, ordinària celebrada el dia 5 de
desembre i extraordinària de 28 de desembre de 2018.
2. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 1, D'ECONOMIA, HISENDA I SEGURETAT
CIUTADANA.
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2.01. 14939/2018/GEN - ALTERACIÓ DE LA QUALIFICACIÓ JURÍDICA,
APROVACIÓ PREU JUST, DECLARACIÓ PARCEL·LA SOBRANT I INSCRIPCIÓ
EN EL REGISTRE DE LA PROPIETAT DE PARCEL·LA MUNICIPAL, FRANJA DE
SUBSÒL CONFRONTANT AMB IMMOBLE EN CARRER ENRIC VALOR, NÚM. 9.
Es dóna compte de la proposta formulada pel regidor delegat de l‘Àrea
de Gestió de Recursos i Modernització, que es transcriu a continuació:
“ANDRÉS JOSÉ CAMPOS CASADO, tinent d'alcalde Delegat de l'Àrea
de Gestió de Recursos i Modernització, eleva al Ple de la Corporació la següent
PROPOSTA:
1r.- Per les Sres. M. Luisa Cervera Planells y Carmen Planells Almerich
s'ha sol·licitat l'adquisició d'una franja de subsòl municipal, afectat per l'execució del
soterrani destinat a aparcament de l'edifici a construir en el carrer Enric Valor,
número 9.
2n.- L'esmentada franja de terreny forma una parcel·la rectangular de
99,50 m2. (19,90 m x 5,00 m), situada a una profunditat baix rasant de l'espai públic
variable segons pendent del terreny, amb una altura a ocupar de 5,88 m (pel que la
volumetria de la mateixa serà de 585,06 m3). Afronta: Nord, immoble en carrer Enric
Valor número 9; Sud i Oest, zona verda de la qual se segrega; i Est, immoble en
carrer Enric Valor número 7.
Es troba situada en el subsòl del límit Nord del següent immoble de
propietat municipal:
Zona verda, parc urbà, de forma irregular, situat a l'Est de la Unitat. En
terme de Torrent, Unitat d'Execució 4.9. Té una superfície de set mil cent dos metres
i seixanta-tres decímetres quadrats (7.102,63 m2.). Afronta: Nord, amb les parcel·les
números 17 i 18 i el carrer Pintor Genaro Palau; Sud, amb les parcel·les números 13,
15 i 16 i l'avinguda de la Reina Doña Sofia; Este, avinguda del País Valencià (hui
avinguda al Vedat), i Oest, amb parcel·les números 17, 18, 19 i 20, carrer en
Projecte (hui carrer Enric Valor), i les parcel·les 13, 14, 15 i 16.
Inscrit en el Registre de la Propietat Torrent-Tres, en el Tom 2605,
Llibre 966 de Torrent, Foli 202, Finca 58.767, Inscripció 1a.
Pertany a l'Ajuntament per adjudicació en la reparcel·lació urbanística
de la Unitat d'Execució 4.9 (Tercer Eixample - Av. País Valencià) de Torrent,
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formalitzada per mitjà d'escriptura autoritzada pel notari de Torrent Sr. Ramón
Pascual Maiques, el 12 de març de 1998, protocol número 545.
Figura en l'Inventari Municipal de Béns baix la ubicació número 303,
amb la qualificació jurídica de bé de domini i ús públic.
No s'hi coneixen càrregues, gravàmens, afeccions o servituds que
recaiguen sobre el mateix.
Validar en: https://www.torrent.es/PortalCiudadano/
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3r.- De la documentació aportada per les interessades i informes
tècnics emesos pel Cap de la Unitat Tècnica de la Secció de llicències i pel Cap de
la Unitat Tècnica de Gestió Urbanística, de l'Àrea de Desenvolupament Sostenible,
resulten els punts següents:
3.1.- En el Pla General d'Ordenació Urbana, este terreny està inclòs en
una àrea amb classificació de sòl urbà i zonificació 4-E EIXAMPLES ACTUALS, amb
qualificació de PUR (PARC URBÀ).
3.2.- L'article 9.4.7 punt 2, del Pla de Reforma Interior en l'àmbit de la
Subzona 4-E, determina el següent:
“2.- Garatges i aparcaments. És obligatori l'ús de garatge privat o
places d'aparcament en categoria 1a, podent-se ubicar en planta baixa, soterrani,
semisoterrani o interior de la parcel·la. En els blocs lineals que no tinguen zona
verda privada annexa, les plantes de soterrani destinades a aparcament podran
excedir fins a 5 metres la profunditat del bloc sobre la rasant. La dita longitud
s'establirà sobre el vial peatonal i la zona verda pública que afronta amb el dit bloc.”
3.3.- Les coordenades de referenciació geogràfica de la parcel·la de
100,60 m2. són les següents:
Punt
1zv
2zv
3zv
4zv

X
716943.32
716940.00
716925.12
716928.44

Y.
4367328.21
4367331.95
4367318.73
4367314.99

3.4.- S'ha establit el seu valor, per mitjà d’informe tècnic de valoració,
en la quantitat de NOU MIL SIS-CENTS DÈNOU EUROS I SEIXANTA-SIS
CÈNTIMS (9.619,66 €).
4t.- En aplicació de l'article 7é-2 del Reglament de Béns de les Entitats
Locals (RBEL), aprovat per Reial Decret 1372/1986, de 13 de juny, ha de considerarse parcel·la sobrant per la seua reduïda extensió.
5é.- Per a declarar este terreny parcel·la sobrant, s'ha procedit a la
tramitació d'expedient per a l'alteració de la qualificació jurídica de la parcel·la, d’ús

Pàgina 4 de 20

públic a patrimonial, de conformitat amb allò que s'ha disposat en els articles 7.3 i
8.1 del Reglament de Béns de les Entitats Locals, havent sigut publicat anunci en el
BOP de 13 de desembre del 2018, sense que s'hagen formulat reclamacions durant
el termini d'un mes en què ha romàs exposat.
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6é.- D'altra banda, l'article 113 establix que “abans d'iniciar-se els
tràmits conduents a l'alienació de l'immoble es procedirà a depurar-ne la situació
física i jurídica, per a la qual cosa s’haurà de practicar la delimitació de l’immoble, si
fóra necessària, i s’haurà d’inscriure en el Registre de la Propietat si no ho
estiguera.”
Per consegüent, per a poder alienar esta parcel·la al propietari
confrontant, hauran de complir-se prèviament estos requisits.
7é.- La competència per a adoptar este acord correspon al Ple de la
Corporació, de conformitat amb allò que s'ha disposat en l'article 8.2 del Reglament
de Béns de les Entitats Locals (RBEL), aprovat per Reial Decret 1372/1986, de 13
de juny, i en l’article 179.2 de la LLEI 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de
Règim Local de la Comunitat Valenciana (LRLCV).
En conseqüència, vist el que disposen els articles 179 de la LRLCV, 7,
8, 34 i 115 del RBEL i concordants; de conformitat amb el que establix l'article 113.e)
del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals i
informes de l'expedient, previ dictamen de la Comissió Informativa corresponent, es
proposa al Ple l'adopció del següent ACORD:
Primer.- Aprovar l'alteració de la qualificació jurídica d'una franja de
terreny que forma una parcel·la rectangular de 99,50 m2. (19,90 m x 5,00 m), situada
en el subsòl del límit Oest d'un immoble municipal destinat a zona verda, parc urbà,
situat en la Unitat d'Execució 4.9, i valorada en NOU MIL SIS-CENTS DÈNOU
EUROS I SEIXANTA-SIS CÈNTIMS (9.619,66 €), d’ús públic a patrimonial, pels
motius exposats.
Segon.- Declarar este terreny parcel·la sobrant, de conformitat amb el
que establix l'article 7m, apartats 1 i 2, del Reglament de Béns de les Entitats Locals,
aprovat per RD 1372/86 de 13 de juny.
Tercer.- Comunicar este acord al Registre de la Propietat Torrent-Tres
per a la seua inscripció conforme a allò que s'ha exposat, i procedir a efectuar la
modificació corresponent en l'Inventari Municipal de Béns.”
De conformitat amb el dictamen emès per la Comissió Informativa núm.
1, el Ple, en votació ordinària i per vint-i-un vots a favor dels grups polítics municipals
Guanyant Torrent, Ciutadans, Popular i Socialista, i quatre abstencions del grup
polític municipal Compromís per Torrent, ACORDA, aprovar la proposta anterior.
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3. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 2, D'URBANISME, MEDI AMBIENT,
DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I SOCIAL, OCUPACIÓ, MOBILITAT I
PARTICIPACIÓ.
3.01. 19014/2018/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL GUANYANT TORRENT PER
UNA UNIFICACIÓ CROMÀTICA AL CENTRE HISTÒRIC DE TORRENT
Es dóna compte de la moció de l'epígraf, que copiada literalment diu:
Validar en: https://www.torrent.es/PortalCiudadano/
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"EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Els colors emprats en una ciutat, no tracten només de ser un factor
purament estètic, sinó que recull la història, geografia, cultura i tradicions de la
mateixa, com ara la llum, el clima o el propi territori. De fet, aquest és l’origen dels
materials emprats en les construccions que en ell s’implanten, i d’ell sorgeixen els
pigments i textures que després es materialitzen al material urbà.
Ciutats carregades de història com la de Torrent es caracteritzen, entre
altres coses, per les seues gammes cromàtiques, que a la vegada són pròpies i
identificables. El paisatge urbà torrentí hauria de considerar-se com un tot, donant-li
la importància que es mereix a l’entorn.
Per això, el Grup Municipal de Guanyant Torrent, pensem que cal
canviar la tendència actual de pintar el mobiliari urbà amb diferents colors, bé es
tracte de bancs per seure, papereres o els pilons, ja que si en aquests casos no
s’empra cap criteri, acaba convertint-se en una anàrquica tendència, inclús per a
edificis per a edificis del Centre Històric, mentre el Pla Especial de Protecció i
Reforma Interior continue sense aprovar per part de Conselleria, malgrat estar a
l’espera des de fa més de tres anys.
Es requereix, per tant, un estudi en profunditat per a fomentar la
recuperació de les característiques visuals i cromàtiques de Torrent, especialment
del Centre Històric, preservant la seua imatge històrica i la seua memòria.
L’absència en l’aplicació d’un catàleg o estudi, provoca que els canvis
cromàtics als espais públics, es facen sense un criteri unificat, amb actuacions
arbitraries i sense planificar. A la vegada impedeix regular de manera eficient els
criteris estètics, ni al mobiliari urbà ni en la restauració de tot tipus de construccions,
amb les conseqüències que això té en la imatge del centre històric, afectant al
patrimoni cultural amb un valor molt més important del que normalment se li sol
donar.
Tant és així, que a la Universitat Politècnica de València es va crear un
equip d’Investigació del color, el qual va elaborar unes cartes de color adaptades per
diferents barris del centre històric de València així com tipologies edificatòries per a
diferents centres històrics, malgrat ser molt poc aplicat. També, el Consell Valencià
de Cultura va emetre a 2009 un Informe on recomanava, entre altres coses,
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l’aplicació d’aquests estudis en quant a cromatisme en edificis amb valor patrimonial
en el marc dels centres històrics.
De fet, també la nostra ciutat té una Carta de Colors, recollida al
Capítol 11 del PEPRI del centre històric per regular actuacions a les façanes del
mateix, que malauradament no sol aplicar-se, ni encara que fora de manera
provisional fins que quedara aprovat el Pla.
Validar en: https://www.torrent.es/PortalCiudadano/
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Per tot açò, proposem les següents PROPOSTES D’ACORD:
En el marc d’allò que marca la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de
les Bases del Règim Local, que entén les ordenances com a
manifestació de la potestat reglamentària dels ajuntaments, contenint
normes urbanístiques, entre altres, estètiques, proposem la redacció i
aprovació d’una Ordenança municipal de protecció del color al centre
històric de Torrent.
L’Ordenança deuria de desenvolupar tant la Carta de Colors recollida al
PEPRI provisional den Centre Històric, com l’adaptació dels treballs
fets per la Universitat Politècnica de València i el CVC, de tal manera
que unificarà criteris, tant per a edificis com per a mobiliari urbà
municipal, fins que quede aprovat definitivament el PEPRI”.
De conformitat amb el dictamen emès per la Comissió Informativa núm.
2, el Ple, en votació ordinària i per unanimitat, ACORDA, aprovar la moció transcrita
anteriorment.
4. TRÀMIT EXTRAORDINARI.
Amb l’especial declaració d’urgència prèvia, que s’aprova per
unanimitat, s’acorda tractar els assumptes que, exposats a continuació, no han estat
inclosos en l’ordre del dia de la sessió:
4.01. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 3 D’ADMINISTRACIÓ, BENESTAR
SOCIAL I EDUCACIÓ.
4.01.01. 869/2019/GEN - ADHESIÓ AL SERVICI D’ARREPLEGADA DE GOSSOS
ABANDONATS I COLÒNIES FELINES PRESTAT PER LA MANCOMUNITAT
INTERMUNICIPAL DE L’HORTA SUD I TRANSFERÈNCIA CORRESPONENT.
Es dóna compte de la proposta formulada per la Sra. Nadia Marín
Nieto, Tinent d’Alcalde, Delegada de l’Àrea de Gestió de Recursos i Modernització,
que copiada literalment diu:

Pàgina 7 de 20

“Els Estatuts de la Mancomunitat Intermunicipal de l'Horta Sud, en el
seu article 3.2.c) contemplen dins del seu objecte i àmbit d'actuació competencial,
l'establiment servei de salubritat pública en concret pel que fa a la prestació del
servei de recollida de gossos abandonats i colònies felines i així ho arreplega també
el seu annex de relació de serveis, per al seu oferiment a tots els Ajuntaments
membres de la Mancomunitat.
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L'Ajuntament de Torrent és membre de la Mancomunitat Intermunicipal
de l'Horta Sud i titular de competències en matèria de protecció de la salubritat
pública (art. 25.2.j) Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim
Local) i, en concret, en matèria de recollida i gestió d'animals vagabunds i
abandonats (art. 33.3.q) de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de Règim Local de la
Comunitat Valenciana i art. 18 de la Llei 4/1994, de 8 de juliol, de la Generalitat
Valenciana, sobre Protecció dels Animals de Companyia.
Vistes les condicions relatives a la delegació citada remeses per la
Mancomunitat Intermunicipal de l’Horta Sud, es conclou que és d'interès per a
l'Ajuntament de Torrent la delegació de la competència referida, que redundarà en
una major eficiència en la prestació del servei.
Considerant que la transferència d'activitats relatives a la prestació del
servei de recollida de gossos abandonats i colònies felines és conforme a Dret,
d'acord amb el que es disposa en els articles 44 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local i 92 de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de
Règim Local de la Comunitat Valenciana.
Considerant la competència del Ple, per majoria absoluta, per a
l'adopció d'acords en matèria de transferència de funcions o activitats a altres
Administracions Públiques, de conformitat amb l'art. 123.1.j) de la Llei 7/1985, de 2
d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, es formula la següent,
PROPOSTA D'ACORD:
Primer.- Adherir a l'Ajuntament de Torrent al servei de recollida de
gossos abandonats i colònies felines prestat per la Mancomunitat Intermunicipal de
l'Horta Sud.
Segon.- Transferir a la Mancomunitat Intermunicipal de l'Horta Sud les
facultats relatives a la prestació del servei de recollida de gossos abandonats i
colònies felines, que inclouen:
1) Tramitar l'expedient de contractació per a la prestació del servei de
conformitat amb el que es disposa en l'article 85.2 B) de la LRBRL, l'article 197 de la
Llei 8/2010 i la llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, El
citat servei inclou:
a) Recollida i trasllat d'animals de companyia abandonats o errants.
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c) Sistema d'adopció dels animals.
d) Tractament d'animals morts.
eficiència.
Validar en: https://www.torrent.es/PortalCiudadano/
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b) Custòdia i manteniment dels animals vius.

actuacions:

2) Vetlar per la correcta execució del servei en termes d'eficàcia i
Tercer.- L'Ajuntament de Torrent es compromet a realitzar les següents

1.- Autoritzar les actuacions dins del terme municipal necessàries per a
la prestació del servei en els termes que disposen els plecs de licitació i contracte
formalitzat.
2.- Assumir el compromís econòmic de finançar el servei mancomunat
habilitant els crèdits adequats i suficients i establint una col·laboració permanent i
recíproca a fi de garantir la prestació eficient del servei.
3.- Participar de forma activa en foment del servei arreplegada de
gossos abandonats i/o colònies felines amb l'objectiu de garantir la salubritat pública
de la comarca de l’Horta Sud potenciant el desenvolupament de polítiques
sostenibles en la matèria.
En tot cas, l'Àrea de Govern de Sanitat Animal de l'Ajuntament
col·laborarà de forma activa en la supervisió i correcte funcionament del servei dins
del terme municipal donat trasllat de les incidències que sorgisquen sempre que no
perjudique el funcionament ordinari de les tasques dels empleats municipals.
4.- Promoure la col·laboració entre l'Ajuntament i la Mancomunitat, a fi
d'estudiar i implantar aplicacions i solucions per a un correcte ús del servei.
Quart.- La transferència de facultats relatives a la prestació del servei
requerirà de l'acceptació expressa de la Mancomunitat Intermunicipal de L'Horta
Sud, i produirà efectes des d'aquesta acceptació. Tindrà una durada de 5 anys,
sense perjudici que es puga recordar, de forma expressa, la seua prorroga per
períodes iguals.
Cinquè.- Autoritzar l'Alcaldia perquè adopte les mesures i dicte les
ordres precises per a l'efectivitat del present acord.”
Pel grup polític municipal Compromís per Torrent es presenta esmena
d'addició que consisteix a afegir al punt quart de la proposta el text següent:

Pàgina 9 de 20

“i sense perjuidici de la seua modificació o rescissió amb motiu de la
posada en funcionament del futur refugi d’animals acordat entre les ciutats de
Torrent i València”.
Sotmesa a votació l'esmena és estimada per vint-i-tres vots a favor dels
grup polítics municipals Compromís pe Torrent, Popular i Socialista, i tres
abstencions dels grups polítics municipals Guanyant Torrent i Ciutadans.
Validar en: https://www.torrent.es/PortalCiudadano/
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De conformitat amb el dictamen emès per la Comissió Informativa núm.
3, el Ple, en votació ordinària i per vint-i-quatre vots a favor dels grup polítics
municipals Ciutadans, Compromís per Torrent, Popular i Socialista, i una abstenció
del grup polític municipal Guanyant Torrent, ACORDA, aprovar la proposta anterior
el text final del qual recull l'esmena d'addició aprovada.
4.01.02. 751/2019/GEN - PROPOSTA D’ACORD SOL·LICITUD A LA
CONSELLERIA D’EDUCACIÓ, CULTURA, INVESTIGACIÓ I ESPORT
CONSTRUCCIÓ NOU EDIFICI CENTRE EPA
Es dóna compte de la proposta formulada per la Sra. Patricia Sáez
Orea, regidora delegada d’Educació i Dinamització Lingüística, que es transcriu a
continuació:
ANTECEDENTS
Primer.
33 ANYS COMPARTINT APRENENTATGES
El Centre Públic de Formació de Persones Adultes de Torrent va ser
creat pel Decret 43/1985, d'11 d'abril, del Consell de la Generalitat Valenciana, en el
Marc del Programa per a l'animació i Promoció de l'Educació Permanent d'Adults a
la Comunitat Valenciana, creat mitjançant el Decret 7/1985, de 28 de gener, del
Consell de la Generalitat Valenciana.
S'iniciava així una llarga trajectòria formativa i participativa que faria del
Centre Públic de Formació de Persones Adultes un referent important en la vida de
la ciutat. L'Escola d'Adults de Torrent s'ubicà a la Plaça Sant Pasqual, nº 20, un
edifici emblemàtic pel qual han passat al llarg d'aquests 33 anys més de 28.000
persones.
El primer curs s'inicià el mes d'abril de 1985, amb quatre professors i
professores, que atengueren la forta demanda de Graduat Escolar del moment. Al
curs 1985-1986, el número total de persones matriculades va ser ja de 415; el curs
2018/2019, el número total d'inscripcions és de 1.539 en un total de 87 accions
formatives de planificació anual. La plantilla actual és de 15 funcionaris de la
Generalitat, 2 de la Diputació de València, 15 monitors contractats per l'Associació
d'Alumnes, 5 persones voluntàries i dos conserges funcionaris municipals.
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Els anys vuitanta foren els de la consolidació. En poc de temps,
l'Escola d'Adults de Torrent va arrelar-se fermament a la ciutat, va estendre les
seues actuacions al barri Xenillet i al carrer Federico Maicas, nº 26, i va augmentar el
número de professionals i de cursos i tallers. Sorgí aleshores l'Associació d'Alumnes,
que ha tingut sempre un paper clau en el desenvolupament de l'Escola.
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L'Escola d'Adults de Torrent ha demanat sempre la major atenció per a
la formació d'adults, i ha entès que la millor reivindicació és la recerca de la qualitat
en el treball quotidià. Les escoles d'adults, des del seu naixement, han arribat a
convertir-se en nuclis aglutinadors i generadors de processos de dinamització social i
cultural a la major part de les poblacions de l'Horta, i la de Torrent és un exemple
destacat.
El 20 de gener de 1995, les Corts Valencianes aprovaven la Llei de
formació de persones adultes, i les escoles d'adults encetaven una nova etapa que
volia ser d'esperança. L'Escola d'Adults de Torrent creixia i eixamplava el seu
projecte. Noves iniciatives veien la llum, sempre avançant i buscant nous espais de
cultura i de dinamització social: nous programes formatius, premis literaris, actes en
la Fira del llibre, jornades, festa de la primavera...
El nou segle va portar nous reptes, i els anys transcorreguts han
confirmat el projecte d'EPA de Torrent com a una iniciativa sòlida. S'ha incrementat
notablement l'oferta formativa; ha augmentat la plantilla amb la incorporació del
graduat en educació secundària i altres programes formatius, com ara l'alfabetització
digital o la formació per a l'accés al treball, i nous estímuls han tingut sempre cabuda
en l'escola.
En els trenta-tres anys d'història, més de vint-i-vuit mil persones han
participat en alguna de les més de dos mil accions formatives de l'E.P.A. de Torrent
(formació bàsica, preparació per a accedir a uns altres estudis, valencià, castellà per
a persones migrants, idiomes, informàtica, cursos d'iniciació al treball o tallers
ocupacionals i d'oci).
Més de 3.000 persones han accedit a l'alfabetització real i funcional i
altres tantes han obtingut el graduat escolar i ara el graduat en educació secundària.
Més de 500 han accedit al certificat d'estudis primaris; més de 500 han tret la
titulació de formació professional de primer grau, i altres moltes han pogut accedir
als estudis de cicles formatius de grau superior de formació professional. A l'EPA de
Torrent han preparat la prova d'accés a la universitat més de 1.500 persones, i més
de 5.000 s'han preparat les proves de valencià de la Junta Qualificadora; han sigut
centenars les persones que han accedit a un coneixement bàsic de les noves
tecnologies d'informació i comunicació, i la porta de l'escola d'adults ha sigut sempre
un espai lliure de barreres per a que persones procedents de tots els indrets del món
trobaren un espai d'acollida i aprenentatge ...
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Anualment, s'ha desenvolupat també una ampla oferta d'activitats de
dinamització social i cultural i aula oberta que completa l'activitat formativa del
Centre: conferències, taules rodones, eixides culturals, viatges, teatre, cinema,
audicions musicals i poètiques, sessions de rondallaires, sopars, festes, revetlles,
carnestoltes, revistes, fulls informatius setmanals, setmana cultural, setmana de la
dona...
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Les dades estan ací, i serveixen per a construir la història del Centre
d'FPA. Però, sobre tot, a l'E.P.A. de Torrent han sigut moltíssimes les persones que
han trobat un lloc on compartir aprenentatges i vivències, un espai humanitzat on
trobar el tresor que acompanya sempre a l'educació: aprendre a conèixer, aprendre
a fer, aprendre a conviure, aprendre a ser...
LA NECESSITAT D'UN NOU EDIFICI
Des de la seua creació, l'Escola d'Adults de Torrent ha comptat amb
l'edifici ubicat a la Plaça Sant Pasqual, nº 20, de Torrent. Es tracta d'un edifici
vertical, de 5 plantes d'altura, inclosa el soterrani, amb una planta rectangular d'11
m. d'ample per 20 m. de fons (220 m2 de planta). El centre compta amb ascensor
des de fa 16 anys i amb plataforma salva escales des de fa sis. En el soterrani hi ha
un aula de 50 m2 i dues aules taller de 21 i 46 m2. A la planta baixa hi ha un vestíbul
de 24 m2; el despatx de direcció, amb 12,5 m2; la sala de professorat, amb 50 m2;
un magatzem, amb 12 m2; la secretaria, amb 16 m2 , uns lavabos, de 5 m2 i la
consergeria, de 4 m2. Des d'aquesta planta baixa s'accedeix als baixos de l'edifici
veí, que s'habilitaren com a aules després d'una reforma realitzada en 2006. En
aquesta zona s'ubiquen un aula de 56 m2; una altra de 25 m2; la biblioteca, de 21
m2; la sala de l'associació d'alumnes, amb 15 m2; un magatzem, de 8 m2, i uns
lavabos, de 4 m2.
En la planta primera, hi ha tres aules, de 28, 20 i 45 m2. Aquesta última
està habilitada com a aula d'informàtica. També hi ha un magatzem de 9 m2 i uns
lavabos de 12 m2. A la planta segona hi ha dues aules de 48 m2 un magatzem de 9
m2 i uns lavabos de 12 m2; i a la tercera hi ha un aula de 48 m2, una altra de 32 m2
i una tercera de 66 m2.
Des de l'any 1989, el Centre comptava també amb un altre edifici situat
en el carrer Federico Maicas, 26. Es tractava d'una planta baixa que va buidar-se
l'any 2015. Aquell any, les activitats que es realitzaven es traslladaren a uns nous
locals situats al carrer de Marco nº 1, a l'antic col·legi Sant Marcos i més recentment
aulari de l'Escola Oficial d'Idiomes.
Aquest nou espai de dues plantes, compartit amb algunes altres
entitats, compta amb consergeria, taller de restauració de mobles, taller d'expressió
artística, aula d'expressió corporal, aula d'informàtica, taller de ràdio i aula de
formació bàsica i idiomes, a més de lavabos.
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Cada curs, el centre es queda petit per a poder fer front a la forta
demanda de places. Falten aules per atendre als grups en horaris de forta demanda,
com els de vesprada i nit. En molts casos, hi ha cursos i tallers que deuen oferir
places limitades perquè no hi ha espai a les aules. A més a més, els locals,
especialment els de la Plaça Sant Pasqual, no reuneixen unes condicions
adequades per a una hipotètica evacuació en cas d'emergències ni estan adaptats a
tots els col·lectius, mostrant notables carències d'accessibilitat per a persones amb
diversitats funcionals físiques i sensorials. De la mateixa manera, la separació
d'espais dificulta l'organització i la comunicació entre tot el col·lectiu escolar.
Per altra banda, la verticalitat de l'edifici de la Plaça Sant Pasqual
dificulta la comunicació del col·lectiu escolar, i no es disposa d'aules adequades per
a fer-ne activitats de participació superior al grup - classe, com saló d'actes, aula
d'audiovisuals, cafeteria, sala d'alumnat... En mols casos cal fer ús d'unes altres
instal·lacions municipals, com ara la Casa de Cultura, saló d'actes de l'Ajuntament,
sala d'exposicions L'Espai...
Totes aquestes raons expliquen la necessitat de què el Centre Públic
de Formació de Persones Adultes dispose d'un edifici nou, propi, situat en un lloc de
fàcil accessibilitat; un edifici modern, amb les dotacions necessàries per un
ensenyament adequat a la nostra realitat actual.
HISTÒRIA D'UNA PETICIÓ
El Centre de Formació de Persones Adultes de Torrent ha vingut
demanant històricament un nou edifici. Des de sempre, com que es tracta
normativament d'un Centre de Secundària, s'ha entès que la competència és de la
Generalitat Valenciana, i així s'ha fet saber a les diferents corporacions municipals
de Torrent des de l'any 1985. No obstant això, s'ha considerat també que al tractarse d'atenció educativa a la població adulta local hi ha un fort component
municipalista.
Quan a finals dels anys vuitanta s'incrementà la demanda, es va
acordar amb la regidoria d'Educació ampliar l'oferta formativa en l'edifici del carrer
Federico Maicas, 26. Quan el Gabinet Psicotècnic es va traslladar a unes noves
dependències des del local que disposava a la Plaça Sant Pasqual 21-2, la
delegació d'Educació va cedir aquest local per a impartir classes en ell.
Posteriorment, es va deixar eixe local i es va llogar el baix veí, desprès de fer-li la
reforma necessària.
També s'ha parlat de diferents possibles espais: en 1995, es va parlar
del local del jutjat, situat a la Plaça de la Llibertat, quan es construira la Ciutat de la
Justícia. Posteriorment, alguns mitjans de comunicació van parlar de l'antic cinema
Cervantes, del cinema Liceo, de l'antic quartell... També en diferents ocasions es va
parlar d'una possible cessió de terrenys municipals per a que la Conselleria
d'Educació edificara un Centre nou.
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Els precedents més immediats en la Comunitat Valenciana són els
centres d'EPA de Sagunt i Giner de los Ríos d'Alacant, construïts per la Generalitat
en terrenys municipals després de l'aprovació de la Llei d'Educació d'Adults en 1995.
En els dos casos es tracta d'edificacions noves dissenyades com a centres
específics de formació de persones adultes seguint criteris d'un mapa de necessitats
propi, que va tindre en consideració l'especificitat de la formació de persones
adultes.
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CAMPANYA DE SENSIBILITZACIÓ PER UN NOU CENTRE DE FPA
Al curs 2010-2011, després de la commemoració del 25 aniversari del
Centre de FPA, l'Associació d'Alumnes es va plantejar reprendre una campanya de
sensibilització social per tractar d'aconseguir un nou edifici. Esta campanya
contemplava la realització de diferents iniciatives que buscaven sobre tot que
l'alumnat, l'antic alumnat, la societat torrentina i les seues instàncies socials,
polítiques i culturals consideraren la importància de què, en el segle XXI, les
instal·lacions educatives i culturals han de estar en consonància amb la realitat d'una
gran ciutat que busca la modernitat i d'un país que forma part de la Unió Europea
des de fa ja més de 30 anys.
La campanya buscava solució definitiva a un problema que cada curs
viuen centenars de persones, el problema de no poder inscriure's a les activitats del
Centre de FPA per mancança d'espai o de participar en grups saturats en aules que
es queden clarament petites.
Milers de persones que han passat pel centre de Formació d'Adults van
compartir aquesta petició, el mateix que tota la societat torrentina, i ho va posar de
manifest l'arreplega de més de 5.000 signatures que foren lliurades a Presidència de
la Generalitat Valenciana. perquè el centre de FPA forma part del present i del futur
de la ciutat.
Segon. Torrent, amb una població de 80.500, ostenta la consideració
de Gran Ciutat en virtut de la Llei 14/2010, de 14 de maig, comptant amb una xarxa
de serveis i recursos que corresponen a esta categoria i, per tant, és mereixedora
d'un Centre de FPA pròpia per a donar servei al gran nombre d'alumnat als que acull
i als que, podrà acollir en un futur.
De fet, la nostra ciutat compta amb infraestructures adequades i
preparades per a l'impartiment d'ensenyaments de formació de persones adultes,
què es posen a disposició de la Generalitat per a facilitar la construcció d'un nou
Centre.
Tercer. L'Ajuntament de Torrent ha sol·licitat reiteradament a la
Conselleria d'Educació la construcció d'un nou centre de FPA a la nostra ciutat,
mitjançant l'Informe d'Escolarització que tots els cursos aprova el Consell Escolar
Municipal i ratifica el Ple d'esta Corporació.
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Enguany, esta sol·licitud s'ha concretat en la petició de delegació de
competències a l'Ajuntament de Torrent per part de la Conselleria d'Educació,
Investigació, Cultura i Esport, en el marc del Pla Edificant, per a realitzar les
inversions necessàries destinades al centre de FPA de Torrent.
Quart. El director del centre d'EPA de Torrent ha emet informe en els
termes transcrits en el punt primer d'estos antecedents.
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FONAMENTS DE DRET
Primer. 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, de 20 d'octubre, 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 .
Segon. L'article quatre del Reglament Intern del Consell Escolar
Municipal, aprovat definitivament mitjançant Decret 358/2009 (BOP de 18 d'abril de
2009), estableix que és funció d'este òrgan consultiu, l'elaboració de propostes i
sol·licituds d'ubicació, construcció i renovació de centres docents i unitats escolars
dins del terme municipal.
Tercer. El Consell Escolar del Centre FPA, el 17 de gener de 2019,
acorda per unanimitat donar suport a la proposta de sol·licitud d'adhesió al
procediment del pla de cooperació amb la Generalitat per a la realització de les
sobres de construcció d'un edifici no u destinat a centre de Formació de persones
adultes a Torrent.
Quart. El 23 de gener de 2019, el Consell Escolar Municipal, reunit en
sessió extraordinària, va aprovar per unanimitat donar suport a la proposta de la Sra.
Regidora d'Educació i dinamització Lingüística, de sol·licitud d'un edifici nou destinat
a Centre de Formació de Persones Adultes en Torrent, mitjançant l'adhesió al
procediment del pla de cooperació amb la Generalitat (Pla Edificant) per a dur a
terme les obres de construcció que aglutine l'oferta formativa de FPA a la nostra
localitat, així com donar suport a la posterior sol·licitud de delegació de competències
per part de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport a favor de
l'Ajuntament de Torrent, per a la realització de les obres d'inversió necessàries per a
esta actuació.
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Per tot allò exposat, fent ús de les facultats que em confereix la
normativa vigent, propose al Ple de la Corporació, l'adopció dels següents,
ACORDS:
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1r. Sol·licitar a la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
un edifici nou destinat a Centre de Formació de Persones Adultes en Torrent,
mitjançant l'adhesió al procediment del pla de cooperació amb la Generalitat (Pla
Edificant) per a dur a terme les obres de construcció que aglutine l'oferta formativa
de FPA a la nostra localitat, així com donar suport a la posterior sol·licitud de
delegació de competències per part de la Generalitat a favor de l'Ajuntament de
Torrent, per a la realització de les obres d'inversió necessàries per a esta actuació.
2n. Posar a disposició de la Conselleria d'Educació, Investigació,
Cultura i Esport, les infraestructures necessàries per a ubicar el nou edifici.
3r. Del contingut d'estos acords es traslladaran al Sr. Conseller
d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.”
De conformitat amb el dictamen emés per la Comissió Informativa núm.
3, el Ple, en votació ordinària i per unanimitat, ACORDA, aprovar la proposta
anterior.
4.02. ASSUMPTES SENSE DICTAMINAR.
4.02.01. 1687/2018/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA SOBRE EL
REFORÇ I LA POSADA EN VALOR DE LES MESURES CONTEMPLADES EN EL
PACTE D’ESTAT EN MATÈRIA DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE.
Es dóna compte de la moció, que copiada literalment diu:
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La aprobación por el pleno del Congreso de los Diputados de la Ley
Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la
violencia de género supuso un revulsivo, en todos sus aspectos, de las políticas de
la violencia contra y sobre las mujeres, por el hecho de serlo, consolidándose, a su
entrada en vigor, como modelo internacional.
De hecho, España recibió en Ginebra una de las menciones de honor
del Premio de Políticas de Futuro (Future Policy Award 2014) que ONU Mujeres,
World Future Council y la Unión Interparlamentaria conceden a las mejores leyes y
políticas del mundo que persigan poner fin a la violencia ejercida contra las mujeres
y las niñas, una violencia que califican como una de las formas más generalizadas
de abuso contra los derechos humanos.
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La mencionada ley integral y la Ley 7/2012 de 23 de noviembre,
integral contra la violencia sobre la mujer en el ámbito de la Comunidad Valenciana,
son los dos instrumentos legales con los que nos hemos dotado para luchar contra
la violencia machista que atenaza la libertad y la seguridad de las mujeres.
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El 15 de noviembre de 2016, el Pleno del Congreso de los Diputados
aprobó, por unanimidad, una Proposición no de ley por la que se instaba al Gobierno
a promover la suscripción de un Pacto de Estado en materia de Violencia de Género,
por el Gobierno de la Nación, las Comunidades Autónomas y Ciudades con Estatuto
de Autonomía y la Federación Española de Municipios y Provincias, que siga
impulsando políticas para la erradicación de la violencia sobre las mujeres como una
verdadera política de Estado. El Congreso, en su sesión plenaria del 28 de
septiembre de 2017, aprobó, sin ningún voto en contra, el Informe de la Subcomisión
para un Pacto de Estado en materia de violencia de género.
Por su parte, la Comisión de Igualdad del Senado decidió, el 21 de
diciembre de 2016, la creación de una Ponencia que estudiase y evaluase, en
materia de Violencia de Género, los aspectos de prevención, protección y reparación
de las víctimas, analizase la estrategia para alcanzar e implementar un Pacto de
Estado contra la Violencia de Género y examinase la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de
diciembre. El 13 de septiembre de 2017, el Pleno del Senado aprobó, por
unanimidad, el Informe de la Ponencia de Estudio para la elaboración de estrategias
contra la violencia de género.
En septiembre de 2017 se suscribió el Pacto valenciano contra la
violencia de género y machista.
Los informes de Congreso y Senado, unidos al Pacto valenciano contra
la violencia de género y machista, contienen un conjunto de propuestas para
prevenir y combatir la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, y para
mejorar en la respuesta que, desde las Instituciones, se proporciona a las mujeres
víctimas y a sus hijas e hijos menores o a los menores bajo su guarda, tutela o
acogimiento.
Contamos, por tanto, con un gran acuerdo político y social, que recoge
el compromiso de la sociedad en la lucha contra la violencia de género, que ha
dejado de ser un asunto privado para convertirse en una cuestión de estado. Un
pacto necesario ante los datos escalofriantes sobre la violencia que soportan las
mujeres por el hecho de serlo y de la que también se ven afectados sus hijos e hijas.
Una de las medidas del Pacto de Estado contra la violencia de género
plantea la necesidad de adoptar las modificaciones legales oportunas para que la
Administración local pueda llevar a cabo actuaciones en la promoción de la igualdad
entre hombres y mujeres, así como contra la violencia de género, ya que se trata de
la administración más cercana a la ciudadanía y, por ende, a las víctimas. En este
sentido, se plantea que estas cuestiones deben formar parte del catálogo de
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materias recogido como de competencia propia de los municipios en el artículo 25.2
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
Por tanto, era imprescindible la modificación de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, para permitir el desarrollo de políticas contra la violencia de género. Esta
reforma fue llevada a cabo por el Real Decreto-ley 9/2018, de 3 de agosto, de
medidas urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado contra la violencia de
género.
Validar en: https://www.torrent.es/PortalCiudadano/
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Según la última macroencuesta sobre la violencia de género realizada
por el Ministerio de Sanidad e Igualdad:
- El 12,5% de las mujeres mayores de 16 años han sufrido violencia de
género alguna vez en su vida, lo que en términos absolutos suponen 2,5 millones de
mujeres en España.
el último año.
de violencia.

- El 2,7% de las mujeres mayores de 16 años han sufrido violencia en
- El 64% de los hijos e hijas de las victimas presenciaron los episodios
- Pero, solamente el 28,6% presentó denuncia.

A pesar de estos datos demoledores que explican por si solos la
necesidad de políticas específicas, también hay otros que van indicando los cambios
que se están produciendo, entre ellos:
- El 77,6% han conseguido salir de la violencia de género
- El 45% han acudido a algún servicio de ayuda médica, social o legal.
Sin embargo, a pesar de la utilidad y del reconocimiento internacional
recibido por la ley integral, del importante proceso de toma de conciencia social que
se ha producido en nuestro país sobre la gravedad de la violencia contra las mujeres
y el gran obstáculo que esto supone para la convivencia democrática, a pesar de
todo ello, hoy, algunas fuerzas políticas plantean una demolición de toda la
estructura de prevención, atención y protección de las mujeres víctimas de violencia
de género y para ello cuentan con la complicidad de partidos políticos dispuestos a
laminar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia; como si 976 mujeres
asesinadas desde que tenemos datos, y una media de 150.000 denuncias anuales
por maltrato no fueran razones suficientes para rechazar y aislar a quienes sin
tapujos hacen del machismo su bandera política.
El compromiso de las fuerzas políticas con la democracia y el estado
de derecho exige un compromiso con la vida y con la libertad de las mujeres, un
compromiso firme en pro de una política sostenida para erradicar la violencia de
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género. No podemos, no debemos poner en peligro el presente y futuro de las
mujeres y de sus hijos e hijas.
Así lo exige la sociedad, y en particular, las organizaciones de mujeres
que saben que en esta materia sólo se consiguen avances si hay un compromiso de
todas las fuerzas políticas y sociales para colocar en la agenda política la lucha
contra todas las formas de violencia contra las mujeres.
Validar en: https://www.torrent.es/PortalCiudadano/
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Por todas estas razones, se hace necesario redoblar los esfuerzos
contra la violencia de género, mantenerla como prioridad política y democrática,
aislar a los violentos y a quienes les dan cobertura política, y exigir que se refuerce
el sistema de protección para las mujeres víctimas y se desarrollen todos los
recursos y medidas que se contemplan en el Pacto de Estado en materia de
violencia de género.
Por todo ello, el Ayuntamiento de Torrent acuerda:
1. Reforzar y seguir poniendo en valor las medidas contenidas en
Pacto de Estado en materia de violencia de género de Congreso, Senado y el Pacto
Valenciano contra la violencia de género y machista, con el objetivo de combatir el
terrorismo machista, el problema más grave que sufre actualmente la sociedad
española y valenciana, que tiene su caldo de cultivo en una cultura y educación
profundamente antidemocrática y que parte de la idea de la superioridad del hombre
sobre la mujer.
2. Manifestar su repulsa a todas las manifestaciones de dicha violencia,
su compromiso con las víctimas y declarar tolerancia cero con los maltratadores.
3. Expresar su rechazo a cualquier posicionamiento político que
propugne la eliminación o minoración de las medidas de protección de las mujeres
frente a la violencia machista, así como el drama social y las consecuencias que
tiene para las víctimas.
4. En este sentido, rechazar la adopción de cualquier tipo de acuerdo,
explícito o implícito, con formaciones que plantean la supresión o reducción de las
medidas de protección de las mujeres, dando así cobertura a políticas
irresponsables que conllevan un altísimo riesgo de agravar el problema.
5. En el marco del refuerzo de las iniciativas para combatir esta lacra,
se compromete a impulsar la aplicación de la Ley de medidas de protección integral
contra la violencia de género y la Ley 7/2012 de 23 de noviembre, integral contra la
violencia sobre la mujer en el ámbito de la Comunidad Valenciana, en coordinación
con todos los poderes públicos.”.
Pel grup polític municipal Ciutadans es presenta esmena d'addició a la
moció afegint al punt quart el tex següent:
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“También se rechazará la adopción de cualquier tipo de acuerdo,
explicito o implícito, con formaciones que plantean la separación de algunas de las
comunidades autónomas del Estado, defiendan referéndums de autodeterminación o
no condenan de manera clara la violencia terrorista”.

Validar en: https://www.torrent.es/PortalCiudadano/
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Sotmesa a votació l'esmena és desestimada per catorze vots en contra
dels grup polítics municipals Guanyant Torrent, Compromís pe Torrent i Socialista,
dos vots a favor del grup polític municipal Ciutadans, i nou abstencions del grup
polític municipal Popular.
El Ple, en votació ordinària i per vint-i-tres vots a favor dels grup polítics
municipals Guanyant Torrent, Compromís per Torrent, Popular i Socialista, i dos
abstencions del grup polític municipal Ciutadans, ACORDA, aprovar la moció
anterior.
5. CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN.
5.01. DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA DES DE L’1 DE GENER
FINS A L’1 DE FEBRER DE 2019, DEL NÚM. 1 AL NÚM. 411 INCLUSIVAMENT.
Es dona compte i el Ple queda assabentat, dels decrets adoptats per
l'Alcaldia des de l’1 de gener fins a l’1 de febrer, del número 1 al número 411,
ambdós inclusivament.
5.02. PRECS I PREGUNTES.
Es formulen els següents precs i preguntes durant la sessió:
I com que no hi ha més assumptes a tractar-hi, a les 20,31, 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,

Firmado digitalmente por : JUAN JESUS ROS PILES
13/02/2019 8:01:11
ALCALDE

EL SECRETARI GENERAL
DEL PLE,

Firmado por : FERNANDO SALOM HERRERO
Fecha firma : 12/02/2019 14:05:18
AC : ACCVCA-120
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