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Sessió Ordinària del Ple, del dia
30/10/2019.
A Torrent, a les 19.00, 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 Acctal, el Sr. Tresorer Municipal
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 DE LES
ACTES
DE
SESSIONS
ANTERIORS.
Ordinària 03/10/2019
Extr. i urgent 07/10/2019
Extraordinària 15/10/2019

SECRETARI GENERAL DEL PLE :
FERNANDO SALOM HERRERO
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2. 15280/2019/GEN PROPOSTA CONJUNTA DELS GRUPS POLÍTICS
MUNICIPALS: NOMENAMENT FILLA PREDILECTA DE TORRENT A LA SRA.
ROSA ORTÍ MATEU.
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3. 15287/2019/GEN PROPOSTA CONJUNTA DELS GRUPS POLÍTICS
MUNICIPALS: NOMENAMENT FILL ADOPTIU DE TORRENT AL SR. ALFRED
DOMÍNGUEZ IBÁÑEZ.
4. 10374/2019/GEN PROPOSTA ALCALDIA – PRESIDÈNCIA: DESIGNACIÓ
REPRESENTANTS EN LA XARXA VALENCIANA DE CIUTATS PER LA
INNOVACIÓ.
5. 10374/2019/GEN PROPOSTA SR. PORTAVEU GRUP POLÍTIC MUNICIPAL
SOCIALISTA NOMENAMENT DE REPRESENTANTS DE LA CORPORACIÓ EN
ÒRGANS COL·LEGIATS QUE SIGUEN DE LA COMPETÈNCIA DEL PLE:
CONSELL RECTOR DEL BIM.
6. 10374/2019/GEN DONAR COMPTE DEL DECRET NÚM. 3265/2019,
COMPOSICIÓ DEL CONSELL MUNICIPAL DE PERSONES MAJORS DE
L’AJUNTAMENT DE TORRENT.
7. 10374/2019/GEN DONAR COMPTE DEL DECRET NÚM. 4240/2019,
COMPOSICIÓ DEL CONSELL MUNICIPAL D’INCLUSIÓ I DRETS SOCIALS DE
L’AJUNTAMENT DE TORRENT.
8. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 1, D'ECONOMIA, HISENDA, PERSONAL,
MODERNITZACIÓ I OCUPACIÓ.
8.01. 13557/2019/GEN - SOL·LICITUD BONIFICACIÓ DEL 50% EN EL ICIO,
PER A L’OBRA DE REHABILITACIÓ INTEGRAL QUE VA A REALITZAR
EN L’IMMOBLE UBICAT AL CARRER SANTA ANA, NÚM. 3, LA QUAL ES
TROBA INCLOSA EN EL CATÀLEG DE BÉNS I ESPAIS PROTEGITS
DEL PEPRI (PART 1).
8.02. 7714/2019/GEN - PROPOSTA MODIFICACIÓ ACORD DE RELACIONS
LABORALS DE PERSONAL FUNCIONARI I CONVENI COL·LECTIU DE
PERSONAL LABORAL SOBRE SERVEIS EXTRAORDINARIS.
8.03. 15549/2019/GEN MOCIÓ - GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS PER
TORRENT PER INSTAR A CONSELLERIA, GOVERN DE L'ESTAT I AL
BUSCADORS PRIVATS D'INTERNET A UTILITZAR EL NOM OFICIAL
DE LA CIUTAT.
8.04. 15562/2019/GEN - ALTERACIÓ DE LA QUALIFICACIÓ JURÍDICA, DE
DOMINI PÚBLIC A PATRIMONIAL I DECLARACIÓ DE SOBRANT DE
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PARCEL·LA MUNICIPAL, DE PART DE CAMÍ MUNICIPAL (939,05 m2)
DE PARCEL·LA 9008 POLÍGON 45.
9. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 2,
SEGURETAT CIUTADANA I MOBILITAT.

Validar en: https://www.torrent.es/PortalCiudadano/

Identificador: 0ICn sUAG OjG0 GqBn gU4U bydz V0s= (Válido indefinidamente)

Ple Ordinari 30-10-2019

D'URBANISME,

MEDI

AMBIENT,

9.01. 2057/2019/ACU - ADHESIÓ INICIATIVA PACTE DELS ALCALDES PER AL
CLIMA I L’ENERGIA REDUCCIÓ D’EMISSIONS DE CO2 I MILLORA
EFICIÈNCIA ENERGÈTICA,
9.02. 5077/2019/ACU - RESOLUCIÓ PER ACORD MUTU PAI SECTOR 13.
9.03. 13804/2019/GEN - PROJECTE D'ACORD MUNICIPAL AMB EFICÀCIA
JURÍDICA DIRECTA PRESENTANT PEL GRUP MUNICIPAL
COMPROMÍS PER TORRENT.
9.04. 14677/2019/GEN - MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS PER
TORRENT D’ADHESIÓ A LA DECLARACIÓ D’EMERGÈNCIA
CLIMÀTICA DEL CONSELL DE LA GENERALITAT VALENCIANA.
10. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 3, ADMINISTRACIÓ, BENESTAR SOCIAL,
EDUCACIÓ I JOVENTUT.
10.01. 12054/2019/GEN - PROPOSTA PRÒRROGA, PER UN ANY, DEL III PLA
MUNICIPAL DE PREVENCIÓ DE DROGODEPENDÈNCIES, 2016-2019.
10.02. 15650/2019/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS PER
TORRENT SOBRE 25 DE NOVEMBRE DIA INTERNACIONAL PER
L'ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA CONTRA LES DONES.
10.03.

15835/2019/GEN - MOCIÓ GRUP
IMPLANTACIÓ DEL PIN PARENTAL.

MUNICIPAL

VOX

SOBRE

10.04. - 15834/2019/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL VOX SOBRE EL DRET A
LA LLIBERTAT EDUCATIVA.
11. TRÀMIT EXTRAORDINARI.
11.01. ASSUMPTES SENSE DICTAMINAR.
11.01.01. 15198/2019/GEN - PROPOSTA MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL
REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR
DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA.
11.01.02. 15198/2019/GEN - PROPOSTA MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL
REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES.
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11.01.03. 15198/2019/GEN - PROPOSTA MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL
REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ
MECÀNICA.
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11.01.04. 15198/2019/GEN - PROPOSTA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA
GENERAL PER A LA GESTIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ DELS
TRIBUTS I LA RESTA D’INGRESSOS DE DRET PÚBLIC DE
L’AJUNTAMENT DE TORRENT.
11.01.05. 15198/2019/GEN – PROPOSTA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA
FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER UTILITZACIÓ DE
TERRENYS D’ÚS O DOMINI PÚBLIC AMB PARADES, BARRAQUES,
CASETES DE VENDA, QUIOSCOS, ESPECTACLES, ATRACCIONS,
INDÚSTRIES
DE
CARRER
O
AMBULANTS,
RODATGE
CINEMATOGRÀFIC I UTILITZACIÓ PER VEHICLES DE TRACCIÓ
MECÀNICA DE CAMINS RURALS.
11.01.06. 15198/2019/GEN - PROPOSTA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA
FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER L’APROFITAMENT
ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC PER ENTRADA DE VEHICLES A
TRAVÉS DE LES VORERES I PER RESERVA D’ESPAI EN LA VIA
PÚBLICA PER A APARCAMENT EXCLUSIU I PER A CÀRREGA I
DESCÀRREGA DE MERCADERIES.
11.01.07.

15198/2019/GEN - PROPOSTA
ALFABÈTIC DE VIES PÚBLIQUES.

MODIFICACIÓ

DE

L’ÍNDEX

11.01.08. 15198/2019/GEN - PROPOSTA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA
FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LA FORMALITZACIÓ DE
LA CONCESSIÓ DE L’ÚS DE LOCALS I INSTAL·LACIONS
UBICADES EN ELS MERCATS MUNICIPALS.
11.01.09. MOCIÓ CONJUNTA GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS SOCIALISTA,
POPULAR, CIUDADANOS I VOX PER A REBUTJAR ELS DISTURBIS
I MANIFESTACIONS DE VIOLÈNCIA A CATALUNYA.
12. CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN.
12.01. DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA DES DEL 28 DE
SETEMBRE FINS AL 24 D’OCTUBRE DE 2019, DEL NÚM. 4009 AL
NÚM. 4455 INCLUSIVAMENT.
12.02. PRECS I PREGUNTES.
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S'aproven, per unanimitat, les actes de les sessions, ordinària
celebrada el dia 3 d’octubre, extraordinària i urgent del dia 7 d’octubre, i
extraordinària celebrada el 15 d’octubre de 2019.

Validar en: https://www.torrent.es/PortalCiudadano/

Identificador: 0ICn sUAG OjG0 GqBn gU4U bydz V0s= (Válido indefinidamente)

1. APROVACIÓ DE LES ACTES DE SESSIONS ANTERIORS.

2. 15286/2019/GEN PROPOSTA CONJUNTA DELS GRUPS POLÍTICS
MUNICIPALS: NOMENAMENT FILLA PREDILECTA DE TORRENT A LA SRA.
ROSA ORTÍ MATEU.
Es dóna compte de la proposta de l'epígraf, formulada pels portaveus
dels grups polítics municipals Socialista, Popular, Ciudadanos, Compromís per
Torrent i Vox, el text literal de la qual és:
"Els pobles, les comunitats, s'enalteixen a sí mateixos cada volta que
identifiquen i distingeixen a aquells dels seus membres que destaquen per alguna
qualitat, per l'excel·lència de les seues obres, o per tot allò que han sigut capaços
d'aportar al benestar i al progrés de la humanitat.
Quan la vàlua d'aquestes persones és reconeguda a casa pròpia i es fa
pública, el nom del lloc on van nàixer s'ennobleix, el patrimoni social i humà queda
enriquit, i ens fan sentir-nos orgullosos a tots els qui som del mateix poble;
col·lectivament ens dignifiquem com a conciutadans, i individualment ens sentim
pagats perquè, en major o menor mesura, ens agrada compartir els seus mèrits.
De vegades, dones o hòmens encomiables són desconeguts al seu
poble, bé perquè l'hagueren d'abandonar fa molts anys, bé perquè el seu projecte de
vida els ha portat lluny o, en qualsevol cas, també per la modèstia i la discreció que
observen en el seu comportament.
Una d'eixes persones és Rosa Ortí Mateu, que va nàixer al carrer de
Sant Tomàs de Torrent l'11 de febrer de 1942, en plena postguerra.
El pare, José Ortí Mas, conegut com el Leal, era un llaurador torrentí
originari del Mas del Jutge. Rosa és la primera filla del matrimoni, però en nàixer es
troba amb sis germans que aportava son pare d'un matrimoni del qual havia
enviudat: Sunsioneta, Pepe, Maria, Pasqual, Jaime i Jesús.
La mare, Rosa Mateu Pròsper era aldaiera, de 26 anys, i accedí a
casar-se amb José, de 65, conscient que formava una nova llar, en tant que els fills
del seu marit ja eren adults i la majoria casats; només els dos més jóvens viurien en
casa uns pocs anys fins que també es varen casar.
Per tal de donar eixida als fills el pare havia instal·lat una serreria en les
porxades de casa, on Jesús i Jaume es guanyaven la vida fent culleres, forquetes i
altres utensilis de fusta. Prompte venen al món en aquella vivenda Manolo i Paco,
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dos nous germanets de Rosa, fins que en 1946 José deixa el taller als fills i trasllada
el domicili familiar al carrer de Sant Onofre per a seguir dedicant-se a l'agricultura.

Validar en: https://www.torrent.es/PortalCiudadano/

Identificador: 0ICn sUAG OjG0 GqBn gU4U bydz V0s= (Válido indefinidamente)

Ple Ordinari 30-10-2019

En la nova casa naixen uns altres dos germans: Mari Carmen i Vicent.
Rosa havia anat a costura en les Trinitàries, però ara para massa lluny; a més,
comença a ajudar en casa i es queda a la mira dels seus germanets, netejant i
cuinant en el foguer de serradura; així sa mare pot anar a netejar en altres cases i
aportar algun ingrés a l'economia familiar. Tot i això, quan pot va a Dª Josefina,
mestra que regenta una escola unitària prop de l'Ermita, on cal dur-se la cadireta de
boga i una pissarra xicoteta.
L'ambient familiar era de fe i religiositat, el primer impulsor de les quals
era son pare que cada dia anava a missa abans d'aparellar l'haca per a eixir al
camp; també es resava amb les mans juntes abans i després de dinar, i el rosari
cada nit, en l'hivern a la vora del foc de la llar.
En 1950 mor el pare d'una broncopneumònia, Rosa el cuidava, li feia
aigua d'arròs i li la donava a culleradetes; un dia es posà a tossir i pensà si no li
l'hauria feta bé... dos dies després va morir amb una gran serenor.
Sa mare, viuda i amb cinc criatures en una època de fam i penúries, no
s'ho pensà molt, calia trobar la manera de sobreviure i donar-los eixida als fills, i ho
havia de fer com sabia i com li havien ensenyat: treballant honestament.
Encara no havia passat un any i amb l'ajuda d'una amiga, Rosa Mateu
troba faena i aixopluc al Noviciat de les Carmelites de la Caritat, a Vinalesa (l'Horta
Nord). Viuria en el mateix Convent i s'encarregaria de la intendència: anar a comprar
a València, cuidar els animals del corral,... Tots els fills són internats en la Casa de
Misericòrdia del carrer Trinitaris a València, regida per les mateixes religioses. Tres
anys després es tanca la casa de Misericòrdia: els tres xics passen interns als
Salesians, i Rosa i Mari Carmen al Col·legi-Asil Bou de Cullera, fundació-orfenat
dirigida aleshores també per les Carmelites de la Caritat.
Allí Rosa pot estudiar, els estius els passa a Vinalesa amb la mare i ve
a Torrent a visitar la família. En acabar el batxiller elemental ingressa en el Col·legi
de les Carmelites de la Caritat a Tarragona; és becària i, com les altres alumnes
pobres, ha de treballar en el mateix col·legi per a pagar-se l'internat. Demostra gran
interès i capacitat per a estudiar i amb 17 anys obté el títol de Magisteri.
Mentre està a Tarragona nota com, a poc a poc, creix en ella el desig
de consagrar-se a Déu. Acabats els estudis de Magisteri considera arribat el moment
i li ho diu a sa mare que se n'alegra, ella sempre havia desitjat que els seus fills
sentiren la vocació religiosa, de fet, Paco, també entra en el seminari Salesià i
arribarà a ordenar-se Sacerdot.
En 1960 Rosa ingressa en el Convent de Vinalesa, com a postulant els
primers sis mesos i com a novícia dos anys més. Tot i estar en el mateix recinte
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conventual on treballa sa mare, només la pot veure un diumenge cada mes, igual
que les altres novícies; és una penitència afegida a la duresa de la regla del
Convent: no poder eixir, el silenci, matinar i patir son, dormir en una màrfega de
pellorfes de panolla, l'hàbit negre i la toca blanca que només deixava visible la cara...
Tampoc podrà anar a Torrent en l'estiu.
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En 1963, fa els primers vots temporals i es destinada al Col·legi de
Cambrils on exerceix com a professora de Segona Etapa d'EGB. Acabava de
començar el Concili Vaticà II, Rosa encara no ho sabia però el seu pensament ja
coincidia amb els objectius del Concili: Adequar la disciplina eclesiàstica al món
modern, promoure la fe catòlica mitjançant el diàleg obert amb els altres... A
Cambrils va renovant els vots durant cinc anys mentre completa la formació
religiosa.
En 1968, fa els vots perpetus i enceta un període docent intensiu:
guanya les oposicions a mestra de l'Estat; és Directora del Col·legi Vedruna de
Cambrils durant cinc anys i renova els mètodes educatius: les alumnes
autogestionen el funcionament de les classes, el professor no necessita imposar-se,
només acompanya l'alumne en la maduració. També els aires renovadors del Concili
Vaticà II (1962-1965) arriben a la Congregació; a partir d'ara podrà vindre a Torrent
en vacances a visitar els familiars.
Prompte les qualitats de Rosa despunten, guanya afecte i prestigi, el
seu talent no passa desapercebut i les Superiores la conviden a seguir estudiant.
Rosa aprofita ben bé el temps: es matricula en Pedagogia en la Universitat de
Barcelona, llegix els clàssics i els pensadors contemporanis, aprén francés, fa un
curs de renovació a Roma, estudia la Bíblia, ètica, psicologia, aprèn italià, coneix
gent, escolta altres opinions, fa amistats...
Demana anar a missions, en 1977 va set mesos a la República
Dominicana on dóna classes i visita els barris més humils de Santo Domingo; torna a
la docència en diversos col·legis de Catalunya, aprèn anglés i, en 1982, la destinen a
la República Xina, de pas visita les cases de la Congregació en Filipines i en Japó.
Durant els huit anys que està a l'Orient, desplega una productiva faena:
-

estudia xinés (mandarí) i l'aplica en la catequesi als xiquets.

-

aprèn i practica les tècniques orientals de relaxació.

-

exerceix de professora d'espanyol en la Universitat de Tamkang, a
Taipei.

-

s'integra com a correctora en l'equip que elabora el Diccionario Chino
de la Lengua Española, dirigit per Fernando Mateos, s.j.;

-

coneix a Yves Raguin, el seu mestre en espiritualitat, qui tindrà una
gran influència en el pensament de Rosa;
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-

escriu Historia de las Hermanas Carmelitas de la Caridad en Asia,
pendent de publicació;

-

investiga i aprova la tesi doctoral en Filosofia (Literatura Hispànica) en
la Universitat de Filipines, a Manila; la tesi es titula: Comparación
fonética, diagnóstico y tratamiento de las dificultades de los estudiantes
chinos para aprender español, i en paraules de Rosa, vol ser una ajuda
a la fraternitat universal i respon a l'interés creixent dels hòmens per
endinsar-se en unes altres cultures.

En 1990, durant unes curtes vacances a Vic en la Casa Mare de la
Congregació, la Germana Vicària li comunica la decisió de l'Equip General: no
tornarà a Taiwan, anirà a Roma a estudiar. És un colp dur per a Rosa que volia
seguir perfeccionant el xinés, però obeeix, es matricula en la Facultat de
Missionologia de la Universitat Gregoriana i obté la llicenciatura en Teologia; si no de
les primeres, Rosa es de los poques dones que estudien teologia en aquella època.
Mentre està a Roma compagina l'estudi amb el voluntariat, serveix el dinar als
pobres en el menjador de Sant'Egidio.
Acabats els estudis torna a Espanya i és destinada a Múrcia, dóna
classes en el Col·legi Vedruna i forma en Teologia a professors de Religió; un any
després entra en la Universitat de Múrcia com a professora associada, imparteix
l'assignatura Fenomenología de la oración y técnicas orientales de relajación.
S'integra en el Departament de Religió amb cinc professors més, tots hòmens,
circumstància que la fa reflexionar sobre el paper i la participació de la dona en la
Universitat i en tots els àmbits socials i professionals. Es posiciona a favor de la
igualtat i s'alegra en veure com en tots els països creix la conscienciació vers el
respecte i la valoració de la dona.
A Múrcia, Rosa comença una època de fructífera activitat intel·lectual:
-

escriu i edita, en coautoria amb el professor Francisco Oliver, Religión y
cultura, que s'utilitzarà com a llibre de text;

-

publica articles i recensions de llibres en revistes especialitzades;

-

s'integra com a professora en la Escuela de Espiritualidad;

-

tradueix i publica el llibre de Yves Raguin: La fuente: Caminos de
interioridad en oriente y occidente;

-

participa com a ponent en congressos i com a professora en cursos de
promoció educativa;

-

s'integra en CONFER, Conferencia Española de Religiosos de la
Diócesis de Murcia i n'és elegida vicepresidenta
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-

col·labora en la publicació de Aspectos de didáctica de la lengua y la
literatura, amb l'apartat Comparación fonética, diagnóstico y
tratamiento de las dificultades de los estudiantes chinos para aprender
español, un resum de la tesi doctoral en Filosofia (Literatura Hispànica)
presentada en 1990 en la Universitat de Filipines.

-

tradueix i publica un segon llibre de Yves Raguin: La salvación es para
todos.

-

a Madrid se li reconeix el Doctorat en Pedagogia, per homologació de
l'atorgat en la Universitat de Filipines.

-

en juny de 2000 visita la República Popular Xina, durant quinze dies
presenta la Universitat de Múrcia davant diverses universitats a Pekín.

En 2003 assisteix a sa mare en els últims dies de vida, estava residint a
Alzira en casa de Mari Carmen, l'altra filla. Es reuneixen els cinc germans, són
moments molt emotius, però això no minva la capacitat de Rosa com escriptora:
-

tradueix unes altres dos obres de Raguin, Plenitud y vacío: Cristo y el
camino Zen, publicat per Narcea, i Jesucristo, Alfa y Omega, pendent
d'edició

-

escriu i publica, Templar y contemplar: Técnicas de relajación y
oración, potser el més significatiu de tots els seus textos i el més
divulgat, està molt influït pel pensament de Raguin sobretot pel que fa a
la visió antropològica del ser humà i al contingut de les religions.

-

escriu Joaquina: Una mujer fascinada por la Trinidad, publicat en una
edició digital molt acurada.

És aquest últim un text que ha tardat molts anys en escriure; com a
autora vol expressar l'admiració que sent per Santa Joaquima Vedruna, fundadora
de les Carmelites de la Caritat; en el llibre analitza l'evolució del carisma Vedruna al
llarg de la història: des de l'opció fonamental de Joaquima "Treballar per la glòria de
Déu i bé de l'home", fins arribar a les respostes que cal donar des de la Congregació
als reptes que ens planteja hui el món globalitzat. Rosa, més enllà d'escriure la
biografia de la fundadora, plasma la projecció que la seua obra ha tingut segle i mig
després d'haver mort; explica com la Congregació ha sabut mantindre el carisma
actualitzat i adaptat a les necessitats del món modern.
En 2007 viatja a Terra Santa formant part d'una peregrinació parroquial
i, en contemplar la realitat que viuen els palestins, queda impactada; desitja tornar i
ho aconseguirà en 2010 i en 2011 representant a la Universitat de Múrcia, per a
firmar convenis de col·laboració amb la Universitat Catòlica de Betlem i amb la
Universitat Nacional de Palestina. Aprofita el temps tant com pot: a més d'impartir
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classes d'espanyol i fer tallers de relaxació, visita un camp de refugiats en Betlem,
un altre en Balata, utilitza el transport públic per a conéixer millor com els afecta el
mur construït..., i queda impressionada per la misèria que es respira i per la
inseguretat, la por i l'opressió que viu el poble palestí.
L'interés per Terra Santa que va despertar en Rosa aquell primer viatge
no ha parat de créixer, en 2011 presenta al Capítol General una proposta per a què
la Congregació hi òbriga una comunitat. La proposta és denegada.
Validar en: https://www.torrent.es/PortalCiudadano/
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En octubre de 2012 es jubila com a professora de la Universitat de
Múrcia. Rosa insisteix en anar a Terra Santa davant la Superiora General, al remat,
si bé no obriran una comunitat sí que l'autoritzen a ella a residir allí dos anys.
Respon amb rapidesa, contacta amb les persones que coneix dels viatges anteriors i
en juliol de 2013 ja viu a Jerusalem; els Franciscans li donen cobertura legal davant
el Govern d'Israel i sanitària si fa el cas. Rosa s'implica a exercir el voluntariat:
-

Coopera amb els Franciscans a traduir i corregir textos en el projecte
iBreviary Pro Terrae Santa, aplicació del mòbil en onze idiomes que
permet accedir gratuïtament als textos sagrats com un lector de llibres
electrònics.

-

S'integra en el projecte Pastoral Penitenciària, un equip format per tres
sacerdots i tres religioses de diferents nacionalitats que amb
autorització del Govern israelià visiten els reclusos de sis presons, cinc
d'hòmens i una de dones; han d'estar a punt per a quan el Rabí
decidisca autoritzar-ho. Per arribar-hi, Rosa condueix d'hora i mitja a
tres hores, depenent del trànsit.

-

En novembre de 2014 es vincula a una tercera ocupació voluntària amb
la Congregació dels Assumpcionistes, residirà en Sant Pere Gallicantu i
ajudarà en l'atenció als pelegrins tot el temps que li deixen lliure els
altres dos projectes.

El permís de la Superiora General per a residir a Jerusalem es prorroga
successivament cada dos anys fins que, en març de 2018, Rosa pateix un problema
cardiovascular; per prescripció mèdica no podrà seguir exercint l'altruisme que
practica a Israel. En assabentar-se'n, en la Congregació es prenen el màxim interès
en la salut de Rosa i envien una germana infermera i amiga que l'acompanya en el
regrés a València, la seua nova destinació.
Rosa ho accepta amb la tranquil·litat d'esperit, la conformitat i la calma
exemplar amb que sempre ha viscut tots els canvis en la seua vida de religiosa i
educadora; sent molta tristor en tindre que abandonar aquella Terra Santa que tant
desitjà conèixer, però li queda la satisfacció d'haver contribuït decisivament en els
projectes en els quals s'ha compromés. Com diu Rosa, si Déu vol uns altres els
continuaran. Tanmateix, s'emporta a València un inesborrable i pesarós record: dels
presos que es quedaran esperant la seua visita, del patiment dels palestins que
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veuen avançar la construcció de murs davant el silenci còmplice de la societat
internacional...
Actualment viu a la Comunitat del Canyamelar amb tres germanes y
continua exercint el voluntariat: amb els Franciscans, en el projecte iBreviary amb el
que es va comprometre a Jerusalem; i com educadora, col·labora amb l'associació
Espai Obert en el mateix barri, un lloc d'intercanvi cultural i de convivència, allí dona
classes d'espanyol a immigrants i dirigeix un taller de relaxació.
Validar en: https://www.torrent.es/PortalCiudadano/
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Una vida dedicada a fer el bé, a assistir els necessitats, a educar i
ensenyar; com diu el carisma Vedruna, a "transmetre l'Evangeli i promoure la justícia
que el mateix Evangeli exigeix", veient i escoltant el lament dels pobles.
Rosa ho ha fet amb naturalitat, discretament, des de xicoteta i de forma
permanent: com a religiosa, des de la seua Congregació; i quan cal, col·laborant-ne
amb unes altres o participant amb la societat civil per a dur endavant iniciatives
solidàries amb els desfavorits.
Al llarg del seu recorregut intel·lectual i missioner ha aprés diverses
llengües: a banda del castellà i el valencià, pot expressar-se en francès, italià, anglés
i xinés; a més té coneixements bàsics d'àrab, hebreu i llatí.
Tot i tindre un currículum brillant mai no n´ha fet ostentació, s'ha
dedicat a treballar discretament i eficientment. La seua vàlua espiritual, cultural i
humanitària és un exemple d'humilitat, de sacrifici i d'amor al proïsme; i especialment
per a les generacions més jóvens, un model d'esforç, d'estudi i de bondat. El seu
tarannà pacífic i conciliador fa que haja fet a muntó d'amics per tot arreu.
En resum, podem afirmar que estem parlant
-

d'una dona que buscà i trobà la fe i va dissenyar amb ella el seu
projecte de vida

-

d'una humil religiosa Vedruna, senzilla i austera, alhora que estudiosa
del carisma i de la història de la Congregació en la qual professa,

-

d'una competent educadora que, tant en la docència com a través de
les seues publicacions, ha llançat constantment missatges de pau i
d'amor al proïsme,

-

i d'una voluntària social incansable en l'exercici de l'acció apostòlica
amb els pobres, mitjançant l'obra educativa i l'assistència als malalts i
als necessitats

Rosa Ortí Mateu és una torrentina compromesa, sensible al patiment
dels desprotegits i capaç d'indignar-se davant la injustícia, que ha fet de la vida un
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acte d'entrega a la seua fe i de servici permanent a la Humanitat, mitjançant l'estudi,
l'educació cristiana, i la pràctica de la solidaritat.
Una torrentina excepcional que, amb el seu procedir, contribueix de
manera significativa a donar prestigi al nom i a la imatge de Torrent, allà on la seua
acció pastoral i els seus escrits arriben. Amb l'actuació de Rosa es pot dir que
Torrent exporta humanitarisme, bondat i pau.
Validar en: https://www.torrent.es/PortalCiudadano/
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Considerem que per tot l'exposat, pel seu compromís social i
d'integració, per la seua entrega als col·lectius més desafavorits, i en compliment
d'allò que s'ha previst pel Reglament Especial d'Honors i Distincions d'este municipi,
i més concretament d'allò que s'ha disposat pels seus articles 2 i 19, venen a
proposar a l'Ajuntament Ple, si procedix, l'adopció de l'ACORD següent:
Primer.- Proposar el nomenament de Dª. Rosa ORTI MATEU, com
"Filla Predilecta de Torrent", al concórrer en la seua persona els mèrits suficients per
a disfrutar de la dita distinció.
Segon.- De prosperar la citada proposta, sotmetre-la a informació
pública, per un termini de deu dies hàbils, en el tauler d'edictes municipal.
proposat."

Tercer.- Acabada la informació pública, concedir el nomenament

El Ple, en votació ordinària i per unanimitat ACORDA aprovar la
proposta anterior.
3. 15287/2019/GEN PROPOSTA CONJUNTA DELS GRUPS POLÍTICS
MUNICIPALS: NOMENAMENT FILL ADOPTIU DE TORRENT AL SR. ALFRED
DOMÍNGUEZ IBÁÑEZ.
Es dóna compte de la proposta de l'epígraf, formulada pels portaveus
dels grups polítics municipals Socialista, Popular, Ciudadanos, Compromís per
Torrent i Vox, el text literal de la qual és:
"Alfred Domínguez Ibáñez naix en 1946 a Quart de Poblet, on son pare
exerceix de metge; és el del mig de cinc germans. Malauradament es queden sense
pare quan Alfred només té 8 anys, però la mare s'esforça en donar-los carrera a tots
els fills; Alfred cursa els estudis eclesiàstics a Montcada i la llicenciatura en Teologia
a la Universitat de Salamanca, professió a la que renuncia en 1974 per a llicenciarse en Filosofia i Lletres a la Universitat de València en 1975 i dedicar-se
definitivament a la docència. L'any següent es casa amb Mª Dolores Mislata Pedrón,
mestra especialitzada en alumnat infantil que exercirà quasi tot el magisteri en
diversos col·legis públics de Torrent; del matrimoni naixeran dos fills: Maria (1979) a
València, i Alfredo (1981) a Torrent.
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Mitjançant oposició i concurs, Alfred accedirà a la càtedra de Filosofia,
matèria que imparteix als Instituts de Bunyol, de Gandia i, des de 1979, al Tirant lo
Blanch de Torrent del qual serà també cap d'estudis i finalment director durant vint
cursos fins la seua jubilació en 2008; després continuarà donant classes a persones
adultes dins de l'acció voluntària. És així com podem dir que Alfred s'ha dedicat a la
docència ininterrompudament des de fa més de quaranta anys, llevat d'un breu
parèntesi (1989-1992) però potser també si considerem que eixos anys s'hi manté
vinculat a l'ensenyament en tant que l'excedència és per a incorporar-se a la
Conselleria d'Educació.
Per conèixer i avaluar millor la trajectòria professional i ciutadana
d'Alfred, sembla convenient considerar-la des de tres perspectives distintes: la
docent, la política i la cívica.
Activitat docent
Professió i vocació s'uneixen en Alfred quan ensenya filosofia, quan
ens aclareix pacientment la diferència entre moral i ètica, quan emfatitza el valor de
la paraula com a font de comunicació que ens permet expressar idees i sentiments.
Milers d'alumnes, la major part d'ells de Torrent, han passat per les seues aules i han
tingut l'oportunitat d'observar algunes de les seues qualitats pedagògiques i
personals, com ara l'amor a la saviesa, la passió per llegir, el gust per pensar i fer ús
de la raó, l'amabilitat en escoltar, el comportament ètic o la bondat en el caràcter.
Conscient que l'educació és el fonament més sòlid per a construir un
futur de pau i de progrés, es dedica a ensenyar als alumnes amb total disposició:
implicant-se en el seguiment del profit acadèmic dels qui ho necessiten, parlant amb
ells, aconsellant-los i orientant-los, fent participar els pares si cal; és una labor
discreta però eficient: quan un alumne sol·licita la baixa sense acabar els estudis
s'afanya personalment a convèncer-lo per a que continue.
Col·labora amb Florida Universitària pràcticament des de la seua
fundació i, fins a 2016, dóna classes dins el programa La Universitat dels majors. El
plaer d'aprendre, impartint matèries com ara Teoria política, Noves qüestions de
l'aldea global, Aspectes històrics i conceptuals de la ciutadania, Què hem aprés de la
crisi?, La Il·lustració, o Ètica. Mostra interés per formar a les persones majors,
admira els jubilats que s'apliquen en aprendre i els manifesta el seu respecte
preparant-se les classes amb dedicació extraordinària, tant o més que si foren
estudis oficials.
A tots, joves i majors, ensenya i convenç, amb raonaments, amb
exemples, amb humilitat, sense fer ostentació de sapiència; la seua riquesa són els
coneixements i els comparteix generosament transmetent-los per a què tots puguen
beneficiar-se'n:
-

ensenyant-nos que la filosofia, tan menystinguda per molta gent durant
massa temps, no és un luxe inútil, ben al contrari, sense les humanitats
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no seria possible la tecnologia, en tant que ens aporten coneixement i
capacitat de reflexió crítica; els grans conceptes: justícia, bé, veritat...
s'aprenen llegint filosofia
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-

instruint-nos a fer servir la paraula per a defensar idees o creences.
"Som paraula", diu Alfred, "i esta es perfecciona si la convertim en
diàleg, en conversació." En una societat globalitzada, la paraula és la
millor garantia d'una convivència pacífica

-

educant-nos a respectar els Drets Humans i a assumir compromisos
coincidents amb els Objectius de Desenvolupament aprovats per
Nacions Unides: pobresa, fam, pau, salut, educació, desigualtats,
inclusió, prosperitat econòmica, protecció del planeta.

-

convidant-nos a caminar en direcció a la utopia, no qualsevol sinó una
utopia no mitificada que guie la praxi i ens oriente cap al bon fer;
perquè sense un futur utòpic en el que puguem esperar i ens podem
comprometre, no té cap sentit el nostre present.
El pas per la política

En 1989 accepta la invitació del Director General d'Educació Bàsica i
Ensenyaments Especials per a incorporar-se a la Conselleria d'Educació com a Cap
del Servei de Formació del Professorat. Només estarà quatre anys, però desplega
una intensa activitat de la que cal destacar la creació i posada en funcionament de
nombrosos CEP (Centres de Professors) instruments educatius de caràcter
comarcal, dels quals ja n'hi havia un a Torrent.
Entre les finalitats primordials dels CEP està: perfeccionar la formació
del professorat, estimular l'adequació dels programes educatius a les peculiaritats
del medi social amb especial atenció a la recuperació del valencià, i promoure
activitats en el camp de la innovació, la investigació i l'experimentació educativa que
responguen a les necessitats de l'entorn sociocultural. En eixe context promou i
organitza, amb la Universitat de València Estudi General, el 1r Màster sobre Ètica i
Valors dirigit al professorat.
En les eleccions municipals de 1995 és elegit regidor de l'Ajuntament
de Torrent dins de la candidatura del Partit Socialista, càrrec que conservarà dos
mandats consecutius i en els quals exerceix diverses competències com ara Cultura,
Arxius i biblioteques, Participació ciutadana, Esports, i Festes i falles. Com a regidor,
es proposa recuperar el sentit original del terme "política": construir ciutadania; en tal
sentit, durant els huit anys de govern municipal es fa notar l'empremta d'Alfred, és
probablement ací on la seua aportació a Torrent es mostra més evident, més
tangible; serà suficient només dir-ne alguna de les iniciatives que va propiciar:
Proposa, impulsa i coordina amb l'antelació adequada, la
commemoració del 750 aniversari de la Carta de Poblament que
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s'acomplirà el 28 de novembre de 1998. Alfred sap que és una
efemèride especialment important i única que cal aprofitar per a
cohesionar els torrentins, per fomentar la integració dels nouvinguts,
per incrementar l'autoestima col·lectiva com a poble; i elabora un
programa ambiciós i durador, amb nombroses activitats
d'investigació i divulgació caracteritzades pel rigor històric i l'alt
nivell de qualitat cultural. Les fites assolides en la commemoració
del 750 Aniversari són:
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-

Tres exposicions amb les corresponents publicacions en gran
format, Torrent imatge gràfica: la gent i la ciutat (1860-1960),
Torrent i la seua premsa entre dos segles (1890-1910), i Torrent
i els seus documents (1233-1847)

-

Composició i presentació de l'Himne a Torrent

-

Institució del Premi de Narrativa Juvenil "Ciutat de Torrent", de
caràcter anual

-

Recuperació i representació del Ball de Torrent pel Grup Alimara
en juliol de 1996

-

Instal·lació d'escultures als carrers i places públiques, com ara Al
Granerer (Rafael Pi), Maternitat mediterrània (Vicent Pallardó
Latorre) Al Xocolater (Vicent Pallardó Camps). Prompte en
seguiran unes altres i Torrent deixa de ser una ciutat sense
escultures

-

Retorn de la imatge de la Mare de Déu del Pòpul, talla gòtica del
segle XIV que estava en el depòsit d'obres d'art del Museu
Catedralici de València, i que queda definitivament exposada a
l'Església de l'Assumpció de Torrent.

Alfred practica habitualment el ciclisme i sap ben bé què significa
l'esport popular, també és molt sensible a les necessitats de les persones menys
afavorides i ho demostra amb fets: ben prompte adapta les instal·lacions esportives
municipals per a permetre'n l'ús per les persones amb discapacitat. Un any després
promou la firma d'un conveni entre la Fundació Esportiva Municipal i la Federació
d'Esports Adaptats, dins la campanya Esport per a tots.
En gener de 1997 s'inaugura l'Auditori, sense dubte l'aposta cultural
més rellevant. En paraules d'Alfred, "un edifici singular que no tardarà a convertir-se
en emblemàtic de la nostra ciutat [...] i on es generaran activitats que ajudaran a
l'expansió de la cultura i al desenvolupament d'aquells coneixements i arts que
formen els valors pels quals ens reconeixem com a membres d'una societat:
tolerància, respecte a la creació artística i, en definitiva, la passió per la llibertat."
L'Auditori serà també seu d'importants congressos i crearà ciutat en tant que la
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dotarà de valors afegits, tot convertint-la en punt de referencia cultural per a tota la
Comunitat Valenciana.
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L'activitat cultural coneix una etapa fecunda, s'amplien i modernitzen
les biblioteques amb connexió gratuïta a Internet; s'adeqüen les sales d'exposicions
municipals per acollir la campanya Girarte que ens acostarà a l'art contemporani de
major prestigi; es multipliquen les edicions de llibres d'autors locals o de temes
d'investigació sobre la ciutat, com ara l'Obra Completa de Vicent Beguer Esteve,
l'Obra completa de Luis Lamarca, s'enceta la col·lecció Gent de Torrent, i es
publiquen huit volums de Torrens, revista d'estudis i investigacions de Torrent i
comarca, entre d'altres.
En l'any 2000 es crea, a proposta seua, l'Oficina de promoció i ús del
valencià per a garantir, en compliment de l'Estatut d'Autonomia i de la legislació
vigent, la protecció, recuperació i ús normal i oficial del valencià, per acostar-lo al
poble i dignificar-lo.
Alfred valora les festes populars com l'escenari adequat per a que els
ciutadans puguen participar, compartir, relacionar-se, conèixer-se, crear consciència
de sentiment de pertinença i, alhora, fomentar la inclusió; és per això que
l'associacionisme festiu rep un impuls extraordinari durant el seu mandat i es creen
tres germandats de Setmana Santa, quatre comissions falleres i -cal destacar-hohuit comparses mores i deu filaes cristianes, és a dir tres quartes parts de les que
ara n'hi ha. Un creixement accelerat com mai no s'havia conegut a Torrent, al que
Alfred procura dotar del necessari equilibri, ordenació, reglamentació, caràcter
cultural i històrico-tradicional suficient per a garantir la seua continuïtat; un pas
decisiu en la consolidació i dignificació d'unes festes patronals populars i
participatives.
També durant el seu mandat es constitueix el Consorci que regirà el
Museu etnològic comarcal de l'Horta Sud (2000), la Torre és declarada BIC del
patrimoni històrico-artístic espanyol amb categoria de monument (2001), i obri les
portes la Casa-Museu de la Setmana Santa torrentina (2003).
Compromís cívic
Alfred mai no deixa d'exercir el voluntariat paral·lelament a la seua
missió docent; i d'ençà de la seua jubilació encara se'n dedica més al altruisme:
-

Des de 2003 és membre de l'equip coordinador del Foro d'opinió de
Torrent, lloc d'encontre que naix amb l'objectiu d'enfortir la societat civil
torrentina tot generant opinió mitjançant el coneixement i el diàleg; el
Foro ha organitzat fins ara 119 conferències sobre qüestions d'àmbit
general considerades d'actualitat i impartides per prestigiosos
catedràtics, professionals o polítics.
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-

Durant diverses campanyes exerceix el Voluntariat pel valencià,
acompanyant aquelles persones que mostren interés en aprendre'l.

-

Amb una alta sensibilitat per les reivindicacions feministes, Alfred
sempre ha lluitat per la igualtat. Educador vocacional, col·labora amb
l'Associació de Dones de la Comarca de l'Horta Sud i imparteix cursos
dins el programa Escola de ciutadania en femení. Actualment dóna
conferències i classes d'alfabetització en el Centres de Cultura Popular,
servici d'Acció Catòlica General per a l'educació de persones adultes,
majoritàriament dones, interessades en descobrir els valors que conté
el món de la cultura; visita les exposicions que organitzen i les
encoratja a continuar en la labor de dignificació de la dona, mitjançant
l'estudi, el diàleg i la creativitat.

-

En 2015 s'integra en l'equip liderat pel jutge José Mª Tomás y Tio que
prepara el Pacte estatal contra la corrupció promogut per Fundación
por la Justicia. Alfred és nomenat coordinador del Grup de Treball 14:
Formació i educació, en l'informe del qual es pot llegir la següent
conclusió, entre d'altres: "La honestidad y la decencia, como antídotos
a la corrupción, requieren de climas sociales favorables. Será la cultura
y la educación quien pueda reconstruir el ambiente moral, y crear
inmunidad ante la corrupción"

-

Generós i amable, tot el qui el necessita el troba; i si la causa és justa
s'afanya a donar-se per complet, tant si es tracta de resoldre un
problema particular com si la sol·licitud és d'un col·lectiu. Són
nombroses i freqüents les participacions d'Alfred com a presentador de
llibres, exposicions o certàmens, com a mantenidor de reines de festes,
pregoner de Setmana Santa, autor d'articles en revistes... El seu
"savoir faire" dignifica els actes o les publicacions en els que intervé,
alhora que incentiva l'interés per assistir-hi o per llegir-les, cosa que,
evidentment, provoca un efecte multiplicador en les peticions.

En aquesta perspectiva cívica és just realçar la seua labor al front de la
Fundació Horta Sud, entitat cívica de caràcter privat i vocació de servei públic, que
vol contribuir a la reconstrucció d'un moviment associatiu compromés amb la
defensa dels Drets Humans i valors democràtics, tot contribuint a una societat més
justa i al progrés de la humanitat. Alfred presideix el patronat de la Fundació des de
2005 al 2018, són tretze anys productius i notoris que consoliden la Fundació com
una de les principals entitats de referencia comarcal alhora que refermen la
capitalitat de Torrent per a l'Horta Sud. En paraules seues, cal combatre el desànim i
la desafecció del ciutadà per la vida pública i encoratjar-lo a participar activament i
responsablement en la construcció de l'interés comú. Coherent amb aquestos
principis, la Fundació:
-

organitza campanyes de sensibilització i foment de l'associacionisme;
cursos de formació per a associacions, cursos d'activisme i voluntariat
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-

publica la revista Papers Associatius, la separata Quaderns de l'Horta,
la sèrie Quaderns pràctics per a la gestió d'associacions, i el llibre
Històries de superació

-

crea la Plataforma digital d'avaluació de l'impacte del moviment
associatiu; el concurs d'ajudes a projectes associatius; la Menció
Colibrí per a reconèixer les associacions i persones que defensen i
fomenten els Drets Humans i valors democràtics

-

obté nombrosos guardons, entre els que cal destacar: el reconeixement
com a entitat Pionera del Bé Comú, el Segell de qualitat de Fundació
Cívica; el premi Niquia a la solidaritat, o els tres premis del Festival
Internacional de Publicitat Social per la campanya Històries de
superació.

Hui Alfred continua aportant la seua experiència des del càrrec de vocal
que encara conserva.
Tant abans com després de jubilar-se, Alfred ha mantingut
personalment una intensa activitat cultural i social; entre d'altres es pot citar que:
-

Ha realitzat treballs d'investigació sobre els il·lustrats valencians
(Toscà, Piquer, Mayans), fruit dels quals publicà en 1982 un assaig
sobre la introducció del pensament modern a Espanya. Sobre ètica ha
publicat Dilemes morals en col·laboració amb altres autors, a més de
nombrosos articles en revistes d'àmbit local, comarcal i autonòmic.

-

Va formar part de l'equip redactor de la Gran Enciclopèdia de la Región
Valenciana.

-

Ha sigut actor aficionat de teatre en el grup Coturno.

-

En l'actualitat és membre de l'Institut d'Estudis Comarcals de l'Horta
Sud, del Patronat la Fundació Horta Sud, del Consell Municipal de
Cultura de l'Ajuntament de Torrent, de la Fundació ÈTNOR, i de l'equip
coordinador del Foro d'Opinió de Torrent.

-

Ha rebut nombroses distincions i reconeixements d'associacions locals
i comarcals de caràcter assistencial, socio-cultural i festiu, premis
humils però sincers i valuosos en tant que són un indicador objectiu de
com és d'estimat i considerat Alfred pels torrentins.
Comptat i debatut, Alfred Domínguez Ibáñez és
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-

un professional de l'educació expert i qualificat que ha impartit el seu
saber a diverses generacions d'alumnes, instruint-los en les bones
pràctiques i ensenyant-los que una actitud ètica els ajudarà a ser
persones felices

-

un veí compromés amb el poble que, quan ha exercit la gestió pública
ho ha fet amb prudència, sensatesa, honestedat i eficiència; i com a
ciutadà participa activament en la societat civil per a contribuir a la
felicitat dels altres

-

un pensador il·lustrat, apassionat de la cultura, que ha contribuït
decisivament a elevar la qualitat de vida dels torrentins i a prestigiar el
nom de Torrent convertint-lo en referent cultural en la Comunitat
Valenciana

-

una persona excel·lent, de conducta paradigmàtica, que ha viscut
sempre per ajudar als altres; des que va vindre a Torrent, fa 40 anys,
no ha parat de guanyar-se l'afecte dels seus conciutadans fins arribar a
ser hui motiu d'orgull per a les torrentines i els torrentins.

Considerem que per tot l'exposat, pel seu compromís social i
d'integració, per la seua entrega als col·lectius més desafavorits, i en compliment
d'allò que s'ha previst pel Reglament Especial d'Honors i Distincions d'este municipi,
i més concretament d'allò que s'ha disposat pels seus articles 2 i 19, venen a
proposar a l'Ajuntament Ple, si procedix, l'adopció de l'ACORD següent:
Primer.- Proposar el nomenament de D. Alfred DOMÍNGUEZ IBÁÑEZ,
com "Fill Adoptiu de Torrent", al concórrer en la seua persona els mèrits suficients
per a disfrutar de la dita distinció.
Segon.- De prosperar la citada proposta, sotmetre-la a informació
pública, per un termini de deu dies hàbils, en el tauler d'edictes municipal.
proposat".

Tercer.- Acabada la informació pública, concedir el nomenament

El Ple, en votació ordinària i per unanimitat ACORDA aprovar la
proposta anterior.
4. 10374/2019/GEN PROPOSTA ALCALDIA – PRESIDÈNCIA: DESIGNACIÓ
REPRESENTANTS EN LA XARXA VALENCIANA DE CIUTATS PER LA
INNOVACIÓ.
diu:

Es dóna compte de la proposta de l’Alcaldia-Presidència que literalment
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Per tot açò, ates a l'oportunitat i conveniència de pertànyer a la citada
Xarxa de municipis, donades les oportunitats i sinergies que en la matèria objecte de
la mateixa poden donar-se, és pel que es proposa l'adopció del següent ACORD:
Primer.- Designar com a representants d'aquest Ajuntament en la
Xarxa Valenciana de Ciutats per a la Innovació a les següents persones:
-

Sr.. Andrés Campos Casado
Sr. Manuel Herrero Mas

Segon.- Donar trasllat del present acord als designats així como a la
seu de la citada associació perquè en prengueu coneixement i efectes oportuns".
El Ple, en votació ordinària i per unanimitat, ACORDA aprovar la
proposta anterior.
5. 10374/2019/GEN PROPOSTA SR. PORTAVEU GRUP POLÍTIC MUNICIPAL
SOCIALISTA NOMENAMENT DE REPRESENTANTS DE LA CORPORACIÓ EN
ÒRGANS COL·LEGIATS QUE SIGUEN DE LA COMPETÈNCIA DEL PLE:
CONSELL RECTOR DEL BIM.
Es dóna compte de la proposta del Sr. Andrés Campos Casado,
portaveu del grup municipal Socialista que es transcriu a continuació:
"El passat dia 15 de juny se celebrà la sessió constitutiva de
l'Ajuntament després de la proclamació dels regidors que van resultar electes en els
comicis del passat 26 de maig.
Este Ajuntament, en virtut de l'acord plenari de 2 d'abril de 2009,
impulsà l'aplicació del règim organitzatiu en el Títol X de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local, incorporat a esta per la Llei 57/2003, de
16 de desembre, de Mesures per a la Modernització del Govern Local i inclòs en
l'àmbit d'aplicació del règim d'organització dels municipis de gran població per mitjà
de la promulgació de la Llei 4/2010, de 14 de maig, de la Generalitat, d'Aplicació al
Municipi de Torrent del Règim d'Organització dels Municipis de Gran Població,
publicada en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana 6.271, de 20 de maig.
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En sessió plenària de data 15 de juliol es van designar, entre altres, els
representants municipals a integrar el Consell Rector del Butlletí d'Informació
Municipal, sense que es designaren suplents per al cas d'absència dels titulars, que
és el que es pretén solucionar amb la present proposta; a més d'un canvi en els
noms proposats pel grup socialista.
Per tot això que s'ha exposat, de conformitat amb el que disposen el
article 38 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Corporacions Locals, es proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció del següent
ACORD:
NOMENAMENT DE REPRESENTANTS DE LA CORPORACIÓ EN ÒRGANS
COL·LEGIATS QUE SIGUEN DE LA COMPETÈNCIA DEL PLE.
Es designen com a representants de la Corporació, en les entitats que
s'indiquen, els regidors següents:
1.- CONSELL RECTOR DEL BIM
En compliment de l'art. 11 del Reglament del Butlletí d'Informació
Municipal, es designen com a consellers:
CONSELLERS:
-

Sra. Marina Olivares Hernández
Suplent: Esmeralda Torres Guillén.
Sr. Amadeo García Zahonero
Suplent: José Antonio Castillejo Durán.
Sra. Patricia Sáez Orea
Suplent: José Pascual Martínez Climent
Aitor Sánchez Collado
Suplent: Adrián Herreros Rincón
Gemma Guillamón Cervera
Suplent: Salvador Ciscar Juan
Sra. Salut Boltes Alandi
Suplent: Ricard Chuliá Peris
Sr. Antonio Nebot Soriano
Suplent: Raúl Claramonte Val
Sr. Salvador Benlloch Pascual
Suplent: Antonio Martínez Moreno"

El Ple, en votació ordinària i per unanimitat, ACORDA aprovar la
proposta precedent.
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l'Alcaldia, núm. 3265, de data 29 de juliol passat, que copiat literalment diu:
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"L'Ajuntament de Torrent, en sessió plenària de 4 de maig de 2017, va
aprovar inicialment el Reglament del Consell Municipal de Persones Majors de
l'Ajuntament de Torrent, aprovat definitivament i publicat el seu text en el Butlletí
Oficial de la Província núm. 147, de data 1 de agost de 2017.
L'article 6 del citat Reglament estableix els òrgans que ho integren, que
resulten ser la Presidència, la Vicepresidència i el Ple del Consell, corresponent la
primera a l'Alcalde de l'Ajuntament segons el següent article 7, que podrà ser
delegada en el regidor delegat competent per raó de la matèria. La Vicepresidència
correspondrà així mateix a un membre de la Corporació, designat lliurement per
l'Alcaldia.
Pel que fa al Ple del Consell, la seua composició, a més del seu
President i Vicepresident, constarà de 20 vocals designats per l'Alcaldia entre
persones relacionades amb l'àmbit dels serveis socials per a persones majors, tant a
títol individual com a representants de col·lectius de defensa i protecció de les
finalitats del Consell.
Entre aquests 20 vocals es troba un a proposta de cadascun dels grups
municipals, uns altres tres en representació de cadascuna de les juntes municipals
dels centres de Persones Majors de Torrent, així com un altre més per cadascun
dels col·lectius del municipi interessats en les finalitats del Consell i que tinguen
incidència en l'àmbit del benestar social de les persones majors, degudament
inscrites en el Registre municipal d'Associacions, podent designar-se un suplent per
a cadascun dels representants.
Per tot açò, vistes els propostes formulades pels diferents grups polítics
municipals, i en exercici de les atribucions que em corresponen respecte de
l'execució i compliment dels acords municipals i com a President nat de tots els
òrgans municipals, vinc a dictar el següent DECRET:
Primer.- Establir la concreta composició del Consell municipal de
Persones Majors de l´Ajuntament de Torrent, el qual quedarà de la següent manera:
Vicepresident: Sra. Marina OLIVARES HERNÁNDEZ
Representants dels grups polítics municipals:
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Pel grup Socialista:
- Sr. Francisco José ARNAU ROIG

-

Pel grup Popular:
- Sra. Amparo FOLGADO TONDA
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-

-

Sra. Adelina GONZÁLEZ BORRULL (suplent)

Pel grup de Ciutadans
- Sr. Antonio NEBOT SORIANO
-

-

Sr. Raúl CLARAMONTE VAL (suplent)

- Pel grup de Compromís per Torrent
- Sra. Carmen SILLA MORA
-

-

Sr. Pau ALABAJOS FERRER (suplent)

- Pel grup de VOX
- Sr. Antonio José MARTÍNEZ MORENO
-

Sr. Salvador BENLLOCH PASCUAL (suplent)

Pel Centre de Majors de Mare de Déu del Olivar:
-

Sra. Juana LATORRE EXPÓSITO

-

Sra. Magdalena TUDELA MONTAÑÉS

-

Sr. Francisco LENDÍNEZ ROSA

Pel Centre de Majors Bellido:
-

Sr. José MORENO VIÑES

-

Sr. Francisco SÁNCHEZ VÁZQUEZ

-

Sra. Josefa ESTEBAN OMS

Pel Centre de Majors San Enrique:
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-

Sra. Dolores BONILLA RUBIO

-

Sra. Julia MARTÍNEZ GÓMEZ

-

Sr. Alfonso SÁNCHEZ LARA

En representació de San Martín de Porres:
-
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Sr. José María ALEJANDRO NAVARRO

En representació de la Associació de Técnicas Orientales:
-

Sra. Inmaculada SILLA PEIRÓ

En representació de Dones de Torrent:
-

Sra. Victoria PECO BENÍTEZ

En representació de la FAC:
-

Sra. Mª Pilar OQUENDO LOZANO

A títol individual:
-

Sr. Ramón ANTOLÍ CAMBRA

-

Sra. Amparo CRUZ ÚBEDA

Secretari:
-

Sr. Fernando Salom Herrero, Secretari General del Ple, o funcionari en
qui delegue.

Segon.- Delegar la Presidència del Consell Municipal de Persones
Majors en el Regidor Delegat de l'Àrea d'Atenció, Solidaritat i Transport, Sr. José
Antonio CASTILLEJO DURÁN.
Tercer.- Donar trasllat del present acord a l'Ajuntament Ple, així com
als interessats, perquè en prengueu coneixement i efectes oportuns".
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7. 10374/2019/GEN DONAR COMPTE DEL DECRET NÚM. 4240/2019,
COMPOSICIÓ DEL CONSELL MUNICIPAL D’INCLUSIÓ I DRETS SOCIALS DE
L’AJUNTAMENT DE TORRENT.
Es dóna compte, i el Ple queda assabentat, del decret adoptat per
l'Alcaldia, núm. 4240, de data 11 d’octubre passat, que es transcriu a continuació:
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"L'Ajuntament de Torrent, en sessió plenària de 4 de maig de 2017, va
aprovar inicialment el Reglament del Consell Municipal d'Inclusió i Drets Socials de
l'Ajuntament de Torrent, el qual ha quedat aprovat definitivament i publicat el seu
text en el Butlletí Oficial de la Província núm. 147, de data 1 de agost de 2017.
L'article 6 del citat Reglament estableix els òrgans que ho integren, que
resulten ser la Presidència, la Vicepresidència i el Ple del Consell, corresponent la
primera a l'Alcalde de l'Ajuntament segons el següent article 7, que podrà ser
delegada en el regidor delegat competent per raó de la matèria. La Vicepresidència
correspondrà així mateix a un membre de la Corporació, designat lliurement per
l'Alcaldia.
Pel que fa al Ple del Consell, la seua composició, a més del seu
President i Vicepresident, constarà de 25 vocals designats per l'Alcaldia entre
persones relacionades amb l'àmbit dels serveis socials, tant a títol individual com a
representants de col·lectius de defensa i protecció de les finalitats del Consell.
Entre aquests 25 vocals es troba un a proposta de cadascun dels grups
municipals, un altre més per cadascun dels col·lectius del municipi interessats en els
fins del Consell i relacionades directament amb la millora de la qualitat de vida de les
persones, inscrites en el Registre municipal d'Associacions. Igualment, les persones
particulars hauran de tindre la consideració de veïns o veïnes del Torrent. Podent
designar-se un suplent per a cadascun dels representants.
Per tot açò, vistes els propostes formulades pels diferents grups polítics
municipals i entitats interessades, i en exercici de les atribucions que em
corresponen respecte de l'execució i compliment dels acords municipals i com a
President nat de tots els òrgans municipals, vinc a dictar el següent DECRET:
Primer.- Establir la concreta composició del Consell municipal
d'Inclusió i Drets Socials de l´Ajuntament de Torrent, la qual quedarà de la següent
manera:
Vicepresident: Sra. Patricia Sáez Orea.
Representants dels grups polítics municipals:
- Pel grup socialista:
-

Sra. Marina Olivares Hernández.
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-

Sr. Raúl Claramonte Val.
- Sr. Antonio Nebot Soriano (suplent).

- Pel grup de Compromís per Torrent:
-

Sra. Carmen Silla Mora.
- Sr. Pau Alabajos Ferrer (suplent).

- Pel grup de Vox:
-

Sr. Salvador Benlloch Pascual.
- Sr. Antonio José Martínez Moreno (suplent).

En representació de la Policia Local:
- Sra. Elena Verdeguer Aracil, Oficial.
- Sra. Sandra Ramírez Gómez, Agent (suplent).
En representació de l’Associació ARTIC:
- Sra. María Marín Marín.
En representació de l'Associació AFEM:
- Sr. Jorge Climent Llopis.
En representació de l'Associació Valenciana Casa Caritat:
- Sra. Inma García Barat.
En representació de Cáritas:
- Sr. Rafael Bauset Tortonda.
En representació del Col·lectiu Soterranya:
- Sr. Antoni Velarde González.
En representació d'Adisto:
- Sr. Juan José García Díaz.
En representació de l'Associació Solidaritat Torrent:
- Sr, Jesús Boix García
En representació de la Creu Roja Espanyola en Torrent:
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Sra. Amalia Isla Arenas.

En representació de l'Associació de Comerç Torrent:
- Sr. Pedro Soriano Solaz.
Sud:
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-

En representació de l'Associació Comarcal LGTBI Iguals de l'Horta
-

Sr. Alfred Ribera Guerrero.

En representació de l'Associació Amas de Casa Tyrius-Torrent:
- Sra. Teresa Andreu Simó.
En representació de l'Associació Gitana Europea:
- Sr. Juan Gil Bustamante.
En representació de l'Associació Nova Vida:
- Sr. Javier Noguera Andreu.
En representació d'Asidit:
- Sr. Josep Varela Beinat.
A títol individual:
- Sra, Alicia Antelo Ángel.
- Sra. Amparo Almerich Company.
- Sr. Vicent Palacios Bellver.
- Sra. Lydia Ramos López.
- Sr. Josep Medina Baixauli.
Secretari:
- Sr. Fernando Salom Herrero, Secretari General del Ple, o
funcionari en qui delegue.
Segon.- Delegar la Presidència del Consell Municipal d'Inclusió i Drets
Socials de l'Ajuntament de Torrent en el Regidor de l'Àrea d'Atenció, Solidaritat i
Transport, D. José Antonio Castillejo Durán.
Tercer.- Donar trasllat del present acord a l'Ajuntament Ple, així com
als interessats, perquè en prengueu coneixement i efectes oportuns".
8. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 1, D'ECONOMIA, HISENDA, PERSONAL,
MODERNITZACIÓ I OCUPACIÓ.
8.01. 13557/2019/GEN - SOL·LICITUD BONIFICACIÓ DEL 50% EN EL ICIO, PER
A L’OBRA DE REHABILITACIÓ INTEGRAL QUE VA A REALITZAR EN
L’IMMOBLE UBICAT AL CARRER SANTA ANA, NÚM. 3, LA QUAL ES TROBA
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INCLOSA EN EL CATÀLEG DE BÉNS I ESPAIS PROTEGITS DEL PEPRI (PART
1)
Es dóna compte de la proposta formulada per la Sra. Esmeralda Torres
Guillén regidora delegada d’Hisenda, que copiada literalment diu:
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“1r. Vista la sol·licitud presentada en data 18/09/2019(Registre
d'entrada núm. 2019025915) per la Sra. María Inmaculada Alabarta Baviera amb
DNI. núm. 22637094B, en el seu nom i en representació de la Sra. Concepción
Alabarta Carratalá, de bonificació del 50% en la quota de l'Impost sobre
construccions, instal·lacions i obres per ser declarada obra d'especial interés, per a
l'obra de rehabilitació integral que va a realitzar en l'immoble ubicat al Carrer Santa
Ana, núm. 3 (Referència cadastral 8383208YJ1688S0001LT).
Vist que per Decret d'Alcaldia núm. 3374/2019, de 5 d'agost s'ha
concedit llicència d'obres per a la reforma i rehabilitació d'aquest immoble. Aixì
mateix, per Decret d'Alcaldia núm. 3872/2019, de 20 de setembre, se li ha concedit
bonificació del 90% corresponent a la part de l'obra destinada a l'eliminació de
barreres arquitectòniques que va sol·licitar en data 22/08/2019, sent l'import pendent
de la liquidació després de l'aplicació de la bonificació de 2.339,47 euros.
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:
a) Una bonificació de fins al 95 per cent a favor de les construccions,
instal·lacions o obres que siguen declarades d'especial interès 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".
La dita bonificació la tenim regulada en la nostra ordenança fiscal en
l'article 5.2.c), el qual estableix un 50% de bonificació de la quota de aquelles
construccions, instal·lacions o obres realitzades dins de l'àmbit del pla especial de
protecció i reforma interior del centre històric de Torrent, quan, en virtut de l'article
62.1 de la Llei 4/1998, d'11 de juny, de Patrimoni Cultural Valencià, el promotor haja
d'aportar un estudi previ, subscrit per tècnic competent, sobre els efectes que les
obres preteses puguen causar en les restes arqueològiques o paleontològics.
3r. Vist l'informe emès per la Cap de la Unitat Tècnica de Llicències
segons el qual "La parcel·la de referència es troba en sòl classificat com a urbà,
segons es desprèn del Pla General d'Ordenació Urbana aprovat definitivament el 26
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de gener de 1990, i emplaçada en la zona d'ordenances 1-A de les normes
urbanístiques del PGOU de Torrent.
Es tracta d'un immoble inclòs en el Catàleg de Béns i Espais Protegits
del PEPRI (PART 1) sotmès a informació pública en el llistat d'elements
arquitectònics catalogats amb la tipificació AT.3.69."
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És per això que, en els tràmits previs a la concessió de la llicència
d'obres s'ha hagut d'elaborar un estudi arqueològic aportant a l'expedient
l'autorització per part de Conselleria de les obres, des del punt de vista
arqueològic,(R.E. núm. 2019021785) i des del punt de vista arquitectònic (R.E.núm.
2019006384).
4t. Vist que l'import pendent de la liquidació a practicar seria de
2.339,47€. Si s'aplica, en el seu cas, la bonificació sol·licitada i susceptible de ser
concedida l'import ascenderia a 1.169,74€.
En conclusió, vist que es complixen els requisits previstos a l'article
5.2.c) de l'ordenança fiscal reguladora del impost sobre construccions, instal·lacions i
obres, i atès que esta bonificació té caràcter rogat, que l'interessat aporta la
documentació justificativa i que li correspon al Ple de la corporació resoldre la
declaració d'interés especial per concòrrer circumstàncies culturals o històricartístiques, 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 per la Sra. María Inmaculada Alabarta Baviera
amb DNI. núm. 22637094B, en el seu nom i en representació de la Sra. Concepción
Alabarta Carratalá, de bonificació del 50% en la quota de l'Impost sobre
construccions, instal·lacions i obres per ser declarada obra d'especial interés, per a
l'obra de rehabilitació integral que va a realitzar en l'immoble ubicat al Carrer Santa
Ana, núm. 3 (Referència cadastral 8383208YJ1688S0001LT).
Segon.- Traslladar el present Acord a la interessada, 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 unanimitat, ACORDA, aprovar la proposta anterior.
8.02. 7714/2019/GEN - PROPOSTA MODIFICACIÓ ACORD DE RELACIONS
LABORALS DE PERSONAL FUNCIONARI I CONVENI COL·LECTIU DE
PERSONAL LABORAL SOBRE SERVEIS EXTRAORDINARIS.
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Es dóna compte de la proposta formulada pel Sr. Andrés José Campos
Casado, regidor delegat de l‘Àrea d’Estratègia, Innovació i Economia, que copiada
literalment diu:
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“Examinat l'expedient que es tramita per a la modificació de l'Acord de
Relacions Laborals i Conveni Col·lectiu de Personal Laboral respecte a les
gratificacions per serveis extraordinaris, en el qual consta proposta formulada en
data 14 de maig de 2019 pel Sr. Tinent d'Alcalde i Delegat de l'Àrea de Festes,
Falles, Seguretat, Espais Públics i Personal, amb el següent tenor literal:
"Davant la sol·licitud reiterada per part de les diferents delegacions
sindicals amb representació en la Corporació de regularitzar el barem establit per a
la quantificació dels serveis extraordinaris del personal funcionari, així com del valor
de les hores extraordinàries del personal laboral, que, efectivament, han quedat per
davall de l'import del valor de l'hora ordinària de la majoria dels llocs de treball,
segons es desprèn de l'estudi realitzat a aquest efecte i que consta en l'expedient i,
sobretot, per davall del valor de l'hora ordinària d'aquells llocs de treball que són
requerits en major nombre d'ocasions per a la realització de serveis extraordinaris o
d'hores extraordinàries, així com per a determinar la possibilitat que, a opció de
l'empleat, aquests serveis extraordinaris o hores extraordinàries puguen ser
compensades per descans.
Resultant igualment necessari determinar el barem per a l'abonament
dels serveis extraordinaris del personal pertanyent al Cos de la Policia Local que, per
les seues funcions, es veuen obligats a assistir, fora de l'horari de treball, a
instàncies judicials derivades de la prestació dels seus serveis professionals.
Per tot això, vista la negociació sobre les situacions indicades
realitzada en les Taules de Negociació de Personal Funcionari i de Personal Laboral
celebrades el passat 7 de febrer, vist l'informe del Servei de Personal i previ informe
de la Intervenció Municipal, es proposa al Ple l'adopció del següent Acord:
PRIMER.- Actualitzar l'import per a determinar el barem a aplicar per al
càlcul dels serveis extraordinaris del personal funcionari i l'import de les hores
extraordinàries de personal laboral i que arrepleguen tant l'Acord de Relacions
Laborals aprovat per Acord Plenari de 30 d'octubre de 1990 i el Conveni Col·lectiu de
Personal Laboral aprovat per Acord Plenari de 26 de juny de 1996.
SEGON.- Modificar els apartats c), d) i e) de l'apartat B), Gratificacions
per serveis realitzats fora dels jornada laboral, del punt VIII, Retribucions, de l'Acord
de Relacions Laborals, aprovat pel Ple de l'Ajuntament de Torrent de 30 d'octubre de
1990, que quedaran redactats en els següents termes:
"c) L'òrgan competent per a això aprovarà l'import corresponent a les
gratificacions per serveis extraordinaris que es determinarà d'acord amb el següent
barem:
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A1
A2
B
C1
C2
AP (antic E)
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€/hora
30,38
25,10
23,31
21,52
17,95
14,35

d) Els mòduls quantitatius indicats es revisaran per a cadascun dels
exercicis següents a l'aprovació d'aquest acord, incrementant-se en el mateix
percentatge d'increments salarials acordats en la Llei de Pressupostos Generals de
l'Estat.
e) En els casos en què les necessitats del servei exigisquen que la
major duració de la jornada de treball haja de realitzar-se després de les 22 hores, la
quantia horària s'augmentarà en un 25%. Igualment, en els casos que aquesta major
duració de la jornada de treball haja de realitzar-se en divendres a partir de les 22
hores, dissabtes, diumenges o festius, la quantia s'augmentarà en un 50%.
TERCER.- Incorporar els apartats f) i g) a l'apartat B), Gratificacions per
serveis realitzats fora de la jornada laboral, de punt VIII, Retribucions, de l'Acord de
Relacions Laborals, aprovat pel Ple de l'Ajuntament de Torrent de 30 d'octubre de
1990, que quedaran redactats en els següents termes:
f) En el cas que el personal del cos de la policia local haja d'acudir a
citacions de jutjats i tribunals per circumstàncies derivades de la prestació de serveis
professionals, es computarà, si l'assistència és en òrgans situats a Torrent, a raó de
quatre hores i si és fora de Torrent, a raó de sis hores.
g) A sol·licitud de l'empleat, sempre que les necessitats del servei ho
permeten, sent conformada a aquest efecte dita sol·licitud pel cap de la dependència
corresponent, els serveis extraordinaris realitzats podran ser compensats amb
descans, aplicant-se per a aquesta compensació un coeficient sobre els serveis
extraordinaris realitzats de 1,5 quan aquests serveis extraordinaris s'hagen prestat
en horari ordinari o nocturn i un coeficient de 2,0 quan dits serveis s'hagen prestat en
horari festiu o festiu i nocturn, havent de gaudir aquesta compensació en el termini
màxim de quatre mesos des de la realització dels serveis extraordinaris.
En els supòsits de compensació dels serveis extraordinaris amb motiu
de l'assistència a jutjats i tribunals previstes en l'apartat f) anterior, s'aplicarà per a la
compensació un coeficient de 1,5 quan l'assistència haja sigut a òrgans judicials
situats a Torrent o un coeficient de 1,33 quan l'assistència ho haja sigut a òrgans
judicials situats fora de Torrent".
QUART.- Modificar els apartats c), d), e) i f) de l'article 37, Hores
extraordinàries, del Conveni Col·lectiu de Personal Laboral aprovat pel Ple de
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l'Ajuntament de Torrent de 26 de juny de 1996, que quedaran redactats en els
següents termes:
"c) L'òrgan competent per a això aprovarà l'import corresponent a les
hores extraordinàries i fixarà la seua quantia d'acord amb el següent barem:
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Grup
A1
A2
B
C1
C2
AP (antic E)

€/hora
30,38
25,10
23,31
21,52
17,95
14,35

d) Els mòduls quantitatius indicats es revisaran per a cadascun dels
exercicis següents a l'aprovació d'aquest acord, incrementant-se en el mateix
percentatge d'increments salarials acordats en la Llei de Pressupostos Generals de
l'Estat.
e) En els casos en els quals les necessitats del servei exigisquen que
la major duració de la jornada de treball haja de realitzar-se després de les 22 hores,
la quantia horària s'augmentarà en un 25%. Igualment, en els casos que aquesta
major duració de la jornada de treball haja de realitzar-se en divendres a partir de les
22 hores, dissabtes, diumenges o festius, la quantia s'augmentarà en un 50%.
f) Les equivalències entre els grups referits al personal funcionari de
l'apartat c), amb els diferents grups i subgrups en el qual s'integra el personal
laboral, seran les mateixes que les establides en l'Annex I a l'efecte d'equiparació pel
concepte de triennis i, en tot cas, d'acord amb el nivell de proporcionalitat que per
analogia al personal funcionari corresponga d'acord amb els serveis prestats de
conformitat amb les titulacions i requisits exigits per a l'acompliment del lloc de
treball"-.
CINQUÈ.- Incorporar l'apartat g) a l'article 37, Hores extraordinàries,
del Conveni Col·lectiu de Personal Laboral aprovat pel Ple de l'Ajuntament de
Torrent de 26 de juny de 1996, que quedarà redactat en els següents termes:
"g) A sol·licitud de l'empleat, sempre que les necessitats del servei ho
permeten, sent conformada a aquest efecte dita sol·licitud pel cap de la dependència
corresponent, les hores extraordinàries realitzades podran ser compensades amb
descans, aplicant-se per a aquesta compensació un coeficient sobre les hores
extraordinàries realitzades de 1,5 quan els aquestes hores s'hagen prestat en horari
ordinari o nocturn i un coeficient de 2,0 quan les mateixes s'hagen prestat en horari
festiu o festiu i nocturn, havent de gaudir aquesta compensació en el termini màxim
de quatre mesos des de la realització de les hores extraordinàries"-.
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Vistos l'informe emès pel Director del Servei de Personal previ a la
referida proposta, l'informe emès pel Secretari General del Ple i l'informe
d'Intervenció núm. 967/2019, de fiscalització favorable condicionada al fet que
l'increment del total anual de les hores extraordinàries en l'exercici 2019 no supere el
percentatge del 0,13 de la massa salarial.
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Sotmès el present expedient a la Mesa General de Negociació de
l'Acord de Relacions Laborals del Personal Funcionari i a la Mesa General de
Negociació del Conveni Col·lectiu del Personal Laboral de l'Ajuntament de Torrent,
en data 24 de juliol de 2019.
Aprovat el projecte d'acord per la Junta de Govern Local d'este
Ajuntament en sessió de 09 de setembre de 2019.
De conformitat amb les competències d'aquesta Àrea d'Estratègia,
Innovació i Economia, es proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció del següent
ACORD:
Primer.- Aprovar inicialment la proposta formulada en data 14 de maig
de 2019 pel Tinent d'Alcalde i Delegat de l'Àrea de Festes, Falles, Seguretat, Espais
Públics i Personal, el contingut íntegre del qual consta en la part expositiva de la
present proposta.
Segon.- Exposar al públic durant un termini de trenta dies a l'efecte de
reclamacions i suggeriments.
Tercer.- Aquest acord serà considerat definitiu si no es produeixen
reclamacions i suggeriments contra aquest, entrant en vigor amb el transcurs del
termini de quinze dies hàbils des de la publicació del text íntegre en el Butlletí Oficial
de la Província, i es publicarà en l'espai web oficial, als efectes previstos en l'article
124 del Reglament Orgànic del Ple de l'Ajuntament.”
De conformitat amb el dictamen emès per la Comissió Informativa núm.
1, el Ple, en votació ordinària i per unanimitat, ACORDA, aprovar la proposta
transcrita.
8.03. 15549/2019/GEN MOCIÓ - GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS PER TORRENT
PER INSTAR A CONSELLERIA, GOVERN DE L'ESTAT I AL BUSCADORS
PRIVATS D'INTERNET A UTILITZAR EL NOM OFICIAL DE LA CIUTAT.
continuació:

Es dóna compte de la moció de l'epígraf, que es transcriu a

"Des de fa uns anys l'Ajuntament de Torrent ha encetat campanyes per
promocionar el nom oficial de la nostra ciutat, no obstant això encara veiem que en
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moltes senyalitzacions o comunicacions oficials encara continua apareixent
"Torrente", així com en molts buscadors d'internet.
Alguns pobles com Vila-real han aconseguit durant els darrers anys
que el seu nom aparega correctament en buscadors o comerços, amb campanyes
de promoció que han implicat a la ciutadania activament. Torrent encara no ha
aconseguit que el seu topònim oficial siga el majoritari al web, i encara veiem que
moltes comunicacions oficials i senyalització viaria apareix el nom de "Torrente".
Validar en: https://www.torrent.es/PortalCiudadano/
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Per tal de revertir aquesta situació cal implicar a moltes
administracions, així com, a la ciutadania per tal d'instar als responsables dels
buscadors a canviar la nostra denominació. El 1979 es va cursar una petició al
Govern de Madrid amb 4000 signatures de veïns i veïnes on demanaven que Torrent
fora el nom oficial de la ciutat: en el Consell de Ministres del 2 de febrer de 1979 es
va aprovar el canvi de denominació, passant a ser Torrent l'únic nom oficial.
Des del nostre grup municipal celebrem activament les campanyes que
ha encetat l'Ajuntament però trobem que encara queda camí per fer. És el moment
d'emprendre el següent pas per tal d'acabar de normalitzar el topònim de la nostra
població
Per tot açò el ple de Torrent acorda:
1. Instar la conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública a que
les comunicacions oficials dels jutjats utilitzen la denominació oficial.
2. Instar la conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat
a canviar les senyals on encara figura el nom no oficial
3. Instar el govern central a canviar les comunicacions i senyals a les
carreteres de l'estat a emprar el nom oficial de la ciutat
4. Instar l'Ajuntament de Torrent a posar a l'abast de la ciutadania
canals de comunicació per tal que puguen notificar aquells llocs i
ubicacions on encara no s'use el nom oficial, i on també disposaran
de tota la informació per a adreçar-se als buscadors privats d'internet
que no utilitzen el nom oficial, amb l'objectiu de comunicar-los la
toponímia correcta.
5. Instar l'Ajuntament de Torrent a treballar per normalitzar el nom
oficial de la ciutat en tots els canals de comunicació possibles".
De conformitat amb el dictamen emès per la Comissió Informativa núm.
1, el Ple, en votació ordinària i per vint-i-tres vots a favor dels grups polítics
municipals Compromís per Torrent, Ciudadanos, Popular i Socialista, i dos vots en
contra del grup polític municipal Vox, ACORDA, aprovar la moció anterior.
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8.04. 15562/2019/GEN - ALTERACIÓ DE LA QUALIFICACIÓ JURÍDICA, DE
DOMINI PÚBLIC A PATRIMONIAL I DECLARACIÓ DE SOBRANT DE
PARCEL·LA MUNICIPAL, DE PART DE CAMÍ MUNICIPAL (939,05 m2) DE
PARCEL·LA 9008 POLÍGON 45.
Es dóna compte de la proposta formulada per la Sra. Esmeralda Torres
Guillén, regidora delegada d’Hisenda, que copiada literalment diu:
Validar en: https://www.torrent.es/PortalCiudadano/
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“1r Per MARTÍ SOROLLA COOP. V. s'ha presentat escrit el
11/09/2017, indicant que són propietaris de la parcel·la 7 del polígon 45, referència
cadastral 46246A045000070000BY, situada al costat del col·legi Julio Verne, del
qual la separa un camí rústic de titularitat municipal, parcel·la 9008 del mateix
polígon 45, referència cadastral 46246A045090080000BF, i que, en relació amb
l'expedient de declaració d'interès comunitari, com a tràmit urbanístic previ a la
legalització de les obres de pavimentació de la parcel·la referida (expedient núm.
7403-10900/2016, de la Unitat Administrativa de Disciplina Urbanística), i amb motiu
de garantir la seguretat viària i millorar la mobilitat mitjançant la separació del trànsit
rodat i per als vianants, sol·liciten la permuta parcial de sòl entre la parcel·la de la
seua propietat i la parcel·la camí municipal, concretament se sol·licita la permuta de
1.478,72 m2., a segregar de la parcel·la número 7, per 939,05 m2. a segregar de la
parcel·la municipal.
2n.- La parcel·la 9008 del polígon 45 és un camí que figura en la
planimetria de Patrimoni com a viari públic de titularitat municipal, tot i que no es
detallen les seues dades en l'Inventari Municipal ja que solament es van contemplar
aquells camins que es van determinar com a bàsics o principals per la seua major
entitat, sense relacionar al detall els ramals secundaris de connexió entre ells, en
considerar que formaven part integrant dels anteriors.
Aquest camí es configura com un ramal del denominat "CAMÍ DE LA
MALA PUJADA", que figura en l'Inventari Municipal amb el núm. 13 i núm. matrícula
1813-0, té el seu origen en Camí de Xarcos Secs i final en la Colònia Blanca.
Tots els camins cadastrals, la titularitat dels quals figura a favor de
l'Ajuntament tant en els plans actuals com en els dels anys 1928-1929, són propietat
i possessió municipal des de temps immemorial. Pertanyen a l'Ajuntament per
Escriptura de Redempció de Drets Senyorials, atorgada el 13 de març de 1847,
davant el Notari de València, Sr. Gerónimo Amat i Pérez.
No s'hi coneixen càrregues, gravàmens, afeccions o servituds que
recaiguen sobre aquesta part de parcel·la del camí municipal.
Les coordenades de referenciació geogràfica de la part del camí
municipal són les següents:
715082.48,4365993.86
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715085.65,4365994.64
715095.42,4365996.67
715103.61,4365997.95
715112.48,4365999.29
715121.27,4366000.53
715121.23,4366000.90
715121.79,4366001.01
715125.13,4366001.70
715125.53,4366001.76
715131.40,4366002.77
715134.31,4366003.61
715139.34,4366004.54
715139.41,4366004.60
715143.33,4366005.21
715144.92,4366005.36
715155.17,4366007.33
715167.22,4366009.59
715175.10,4366011.01
715185.63,4366013.14
715194.14,4366014.86
715199.56,4366015.85
715202.41,4366016.46
715202.52,4366016.57
715217.97,4366019.30
715232.47,4366022.02
715232.98,4366022.14
715233.29,4366022.65
715234.77,4366027.09
715234.77,4366027.09
715237.36,4366016.90
715234.19,4366016.27
715228.98,4366015.22
715213.21,4366012.35
715209.66,4366011.87
715202.68,4366010.39
715202.60,4366010.35
715185.31,4366007.14
715173.92,4366004.93
715169.15,4366004.01
715168.78,4366003.96
715150.47,4366000.44
715149.97,4366000.35
715144.57,4365999.37
715143.18,4365999.08
715122.12,4365995.11
715121.40,4365994.97
715096.48,4365990.24
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715095.41,4365990.07
715083.92,4365987.97
715082.48,4365993.86
S'ha establit el valor de les dues parcel·les, per mitjà d'informe tècnic
de valoració, en la quantitat de DOS MIL SET-CENTS VUITANTA EUROS AMB
SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS (2.780,64 €).
Validar en: https://www.torrent.es/PortalCiudadano/
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En el Pla General d'Ordenació Urbana, segons redacció donada per la
modificació núm. 10 del PGOU sobre el règim del sòl no urbanitzable, les dues
parcel·les es troben en sòl classificat com sòl no urbanitzable comú agrícola de
regadiu (SNU-CAR).
Els camins cadastrals tenen la classificació jurídica de béns de domini i
ús públic, d'acord amb el determinat en els articles 2n i 3r del Reglament de Béns de
les Entitats Locals (RBEL), aprovat per RD 1372/1986, de 13 de juny i, en
conseqüència, de conformitat amb el que estableix l'article 5, són inalienables,
inembargables i imprescriptibles.
Per tant atenent a la seua condició de inalienabilitat, l'única possibilitat
de poder tramitar una permuta es procedint a l'alteració expressa de la qualificació
jurídica de l'esmentada part del camí municipal i la seua simultània qualificació com
parcel·la sobrant, de conformitat amb els arts. 7 i 8 del RBEL.
En relació amb les parcel·les sobrants, l'art. 7 del RBEL establix que és
conceptuen com a parcel·les sobrants aquelles porcions de terreny propietat de les
entitats locals que per la seua reduïda extensió, forma irregular o emplaçament, no
foren susceptibles d'ús adequat. Per a declarar un terreny parcel·la sobrant és
requerirà expedient de qualificació jurídica en la forma prevista en l'art. 8.
L'art. 81 de la LRBRL i l'art. 179 de la LRLCV exigixen per a l'alteració
de la qualificació jurídica dels béns expedient en què s'acrediten la seua oportunitat i
legalitat. L'article 8 del RBEL assenyala que l'expedient serà resolt, prèvia informació
pública durant un mes, per la corporació per mitjà de vot favorable de la majoria
absoluta del número legal de membres de la corporació.
L'òrgan competent per a l'aprovació de l'alteració de la qualificació i
declaració com parcel·la sobrant jurídica és el Ple, per majoria absoluta, de
conformitat amb l'art. 179.2 de la LRLCV i l'art. 8 del RBEL.
De tot allò que s'ha exposat anteriorment queda degudament
acreditada l'oportunitat i legalitat de tramitar l'alteració de la qualificació jurídica, a
què es referixen els articles 179.1 i 8.1 anteriorment mencionats, per les raons
indicades.
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)
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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:
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Primer.- Aprovar l'alteració de la qualificació jurídica d'una part de
939,05 m2, segons les coordenades de referenciació geogràfica exposades, del
camí rústic de titularitat municipal, parcel·la 9008 del polígon 45, referència cadastral
46246A045090080000BF situat al costat del col·legi Julio Verne, i valorat en DOS
MIL SET-CENTS VUITANTA EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS
(2.780,64 €), d'ús públic a patrimonial, pels motius exposats.
Segon.- Declarar esta part del camí 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 unanimitat, ACORDA, aprovar la proposta
anterior.
9. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 2,
SEGURETAT CIUTADANA I MOBILITAT.

D'URBANISME,

MEDI

AMBIENT,

9.01. 2057/2019/ACU - ADHESIÓ INICIATIVA PACTE DELS ALCALDES PER AL
CLIMA I L’ENERGIA REDUCCIÓ D’EMISSIONS DE CO2 I MILLORA EFICIÈNCIA
ENERGÈTICA,
Es dóna compte de la proposta formulada per la Sra. Inmaculada Amat
Martínez, regidora delegada de Gestió de la Ciutat i Seguretat, que copiada
literalment diu:
“1. Actualment Torrent ja està adherit a l'antiga versió del Pacte dels
Alcaldes, en la qual no s'abordava l'adaptació al canvi climàtic i l'horitzó del qual era
l'any 2020.
2. El nou Pacte dels Alcaldes per al Clima i l'Energia és una iniciativa
europea que té la finalitat d'aconseguir els objectius comunitaris de la UE en clima i
energia. En aquesta versió a més de la mitigació del canvi climàtic s'abasta
l'adaptació al mateix amb horitzó temporal l'any 2030.
3. El nou Pacte dels Alcaldes per al Clima i l'Energia, entre altres
beneficis per al municipi com el reconeixement internacional o l'accés a oportunitats
de finançament, té com a meta continuar treballant a convertir a Torrent en un lloc
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descarbonitzat i resistent al canvi climàtic, on la ciutadania puga accedir a una
energia segura, sostenible i assequible.
Per tot l'anterior, es proposa al Ple Municipal APROVE:
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1. Adherir-se a la iniciativa del Pacte dels Alcaldes per al Clima i
l'Energia, fent seus els objectius de la Unió Europea per a l'any 2030 adoptant el
compromís de reduir les emissions de CO2 en el seu territori en almenys un 40%,
millorant la seua eficiència energètica, fomentant l'ús d'energies renovables i
adaptant-se al canvi climàtic.
2. La signatura del formulari d'adhesió al Pacte mitjançant delegació de
l'Alcalde al Tinent d'Alcalde de l'Àrea d'Habitatge i Sostenibilitat”.
De conformitat amb el dictamen emès per la Comissió Informativa núm.
2, el Ple, en votació ordinària i per vint-i-tres vots a favor dels grups polítics
municipals Compromís per Torrent, Ciudadanos, Popular i Socialista, i dos
abstencions del grup polític municipal Vox, ACORDA, aprovar la proposta anterior.
9.02. 5077/2019/ACU - RESOLUCIÓ PER ACORD MUTU PAI SECTOR 13.
següent:

Es dóna compte de la proposta de l’épígraf, el text de la qual és el

“Primer.- L'Agrupació d'Interés Urbanístic "Valle del Carmen Sector 13"
va demanar com adjudicatària del Programa del Sector 13 del PGOU de Torrent la
resolució del Programa d'Actuació Integrada per acord mutu amb l'Ajuntament,
després d'haver demanat la suspensió temporal del mateix.
Segon.- El Ple de l'Ajuntament en sessió celebrada el 28 de desembre
de 2018 va acordar iniciar el corresponent procediment de resolució per mutu acord.
Tercer.- Durant la tramitació de l'expedient, en compliment de
l'esmentat acord plenari, s'ha donat audiència als propietaris de l'àmbit de l'actuació
sense que conste que s'haja presentat cap al·legació.
Quart.- A l'expedient consta informe jurídic d'1 d'octubre de 2019 de la
cap de Secció de Gestió Urbanística i del Secretari General del Ple de l'Ajuntament
al qual es conclou que no hi ha inconvenient legal a la resolució del tràmit de
resolució del Programa en els termes que indica en base a les següents
consideracions jurídiques:
"I i II.- Respecte al règim jurídic aplicable i les causes de resolució del
Programa es reprodueixen les que consten a l'informe jurídic de 22 de novembre i 3
de desembre de 2018 que consta en l'expedient :
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La Disposició Transitòria Quarta de la de Llei 5/2014 de 23 de juliol, de
la Generalitat, d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat
Valenciana estableix que els programes adjudicats amb anterioritat a l'entrada en
vigor de la mateixa es regiran, quant als seus efectes i extinció, inclosa la seua
durada i règim de pròrrogues, per la normativa que els resultava d'aplicació abans de
l'entrada en vigor de la llei.
Validar en: https://www.torrent.es/PortalCiudadano/
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I.- Règim jurídic aplicable.

El Programa d'Actuació Integrada del Sector 13 es va adjudicar estant
vigent la Llei 16/2005 Urbanística Valenciana, però en virtut del seu règim transitori li
va resultar d'aplicació la Llei 6/1994 de 15 de novembre de la Generalitat
Valenciana, reguladora de l'Activitat Urbanística.
Respecte a la normativa de contractació, que regiran les relacions
derivades de l'adjudicació del programa en el que no contradiga la citada Llei 6/1994
segons disposa l'article 29 d'aquesta, la Disposició Transitòria Primera de la Llei
9/2017 de Contractes del Sector Públic disposa que els contractes administratius
adjudicats amb anterioritat a l'entrada en vigor de la present llei es regiran, quant als
seus efectes, compliment i extinció, inclosa la modificació, durada i règim de
pròrrogues per la normativa anterior. Tal règim transitori es va arreplegar també en
les disposicions transitòries primeres del Text Refós de la Llei de Contractes del
Sector Públic de 2011 i en la Llei 30/2007 de 30 d'octubre, per la qual cosa serà
aplicable, per a aquelles qüestions no arreplegades en la normativa urbanística el
Text Refós de la llei de Contractes de les Administracions Publiques aprovat pel
Reial decret legislatiu 2/2000 de 16 de juny.
II .- Causes de resolució del Programa.L'article 111 del Text Refós de la Llei de Contractes de les
Administracions Públiques, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2000 de 16 de juny,
arreplegava entre les causes de resolució dels contractes, el mutu acord entre
l'Administració i el contractista, establint l'article 112 del mateix text legal que "la
resolució per mutu acord només podrà tindre lloc quan no concórrega una altra
causa de resolució imputable al contractista i sempre que raons d'interès públic
facen innecessària o inconvenient la permanència del contracte".
També el conveni regulador de les relacions entre l'Ajuntament de
Torrent i l'agent urbanitzador per al desenvolupament del Sector 13 de Torrent
preveia l'acord voluntari com una de les causes de resolució del Programa.
És per tant necessari analitzar, en primer lloc, si hi ha hagut una altra
causa de resolució, imputable al contractista, que impedisca l'aplicació del mutu
acord com a motivació de la resolució.
D'una banda hem d'assenyalar que considerem difícil imputar la no
execució del contracte a l'incompliment de l'agent urbanitzador ja que aquest va
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sol·licitar la suspensió temporal del contracte sense que obtinguera resposta per part
de l'Ajuntament, tenint en compte a més que la jurisprudència ha acceptat
l'existència de la pròrroga tàcita en l'execució dels Programes.
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D'altra banda, la resolució dels Programes d'Actuació Integrada de les
unitats d'execució A i B del Sector 14, acordada en acord plenari de data 5 de juliol
de 2018 i per tant la no execució de la rotonda prevista en l'àmbit d'aquest sector,
suposa un canvi de circumstàncies en les quals es va adoptar l'acord aprovatori del
PAI del Sector 13 l'any 2006. Entenem que, encara que no s'assenyalara
expressament, es tractava d'actuacions connexes, ja que per a la deguda integració
d'un sector amb les infraestructures existents, es precisava l'execució prèvia de les
obres d'urbanització previstes en un altre sector.
Respecte a les causes d'índole econòmic, si bé el concurs de
propietaris integrants de l'agrupació d'interès urbanístic ha de considerar-se, al
nostre judici, una eventualitat que forma part del risc i ventura que correspon a
l'agent urbanitzador, el canvi radical en les circumstàncies econòmiques des que es
va aprovar el Programa s'ha considerat causa suficient per a la resolució de
programes per mutu acord pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat
Valenciana (sentència 770/2014 de 24 de juliol).
Per tant, si l'òrgan competent per a resoldre no considera que hagen
causes d'interès públic que facen necessària l'execució del Programa, considerem
que no hi ha inconvenient legal perquè es tramite la resolució del mateix per mutu
acord.
III.-Procediment i competència.
El procediment s'ha tramitat de conformitat amb el que establia l'acord
plenari de 28 de desembre de 2018, havent-se donat audiència a l'Agrupació
d'Interés Urbanístic i als propietaris de l'actuació, sense que s'haja presentat cap
al·legació.
L'òrgan competent per a acordar la resolució és el Ple d'acord amb
l'article 123.1 i) de la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local.
L'acord de resolució s'hauria de notificar als interessats, comunicar-lo al
Registre de Programes d'Actuació i publicar-lo al DOCV, amb indicació dels recursos
procedents.
IV.- Qüestions a determinar en la resolució del Programa.
L'article 113 del Text Refós de la Llei de Contractes de les
Administracions Publiques disposava que l'acord de resolució ha de contindre
pronunciament exprés respecte a la procedència o no de la perduda, devolució o
cancel·lació de la garantia constituïda. L'agent urbanitzador ha sol·licitat la devolució
de la garantia definitiva presentada en el seu moment, i en cas de resoldre's el
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programa per mutu acord, podria acordar-se tal mesura, donat que no s'ha acreditat
incompliment del programa.
A més tenint en compte que no s'ha aprovat el projecte de
reparcel·lació ni han començat les obres d'urbanització - llevat les que s'havien
avançat al carrer Plablo Picasso per coincidir amb el desenvolupament de la unitat
d'execució 7.3 - entenem que no s'ha acreditat cap perjudici, ni cap propietari ha
manifestat la seua existència.
Validar en: https://www.torrent.es/PortalCiudadano/
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Així, com s'assenyalava en l'acord d'inici del procediment les quantitats
que l'agrupació d'interès urbanístic ha abonat en concepte de les obres
d'urbanització ja executades en l'àmbit del sector, atès que seran de profit per al
futur desenvolupament del sector, i que la condició d'agent urbanitzador coincideix
amb el de propietari dels terrenys, generaran el dret a la seua compensació en
l'àmbit de la futura actuació a favor dels qui hagueren abonat les mateixes, seguint el
criteri establert en l'article 72.3 de la RAU."
favorable.

Cinqué.- Consta a l'expedient informe de fiscalització de caràcter

Per tant, fent ús de les competències atribuïdes per delegació
d'Alcaldia mitjançant Decret núm. 2667/2019, es PROPOSA AL PLE que adopte
l'ACORD següent:
PRIMER.- Resoldre, en aplicació de la legislació contractual aplicable,
l'adjudicació del Programa del Sector 13 per acord mutu i cancel·lar la seua
programació.
SEGON.- Una volta siga ferm l'acord de resolució, tornar la garantia
prestada per l'agent urbanitzador per a assegurar el compliment de les previsions
contemplades en el programa segons l'article 29.8 de la Llei 6/94 Reguladora de
l'Activitat Urbanística.
TERCER.- Notificar aquest acord als interessats, comunicar-lo al
Registre de Programes d'Actuació i publicar-lo al DOCV, amb indicació dels recursos
procedents”.
De conformitat amb el dictamen emès per la Comissió Informativa núm.
2, el Ple, en votació ordinària i per unanimitat, ACORDA, aprovar la proposta
anterior.
9.03. 13804/2019/GEN - PROJECTE D'ACORD MUNICIPAL AMB EFICÀCIA
JURÍDICA DIRECTA PRESENTANT PEL GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS PER
TORRENT.
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Es dóna compte del projecte d’acord municipal amb eficàcia jurídica
directa que diu:
"EXPOSICIÓ DE MOTIUS
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La Sala del Contenciós, Secció 2, del Tribunal Superior de Justícia de
la Comunitat Valenciana va emetre la Sentència nº 1274/2005, per la qual s'estimava
el recurs contenciós-administratiu contra l'Ajuntament de Torrent pel qual en el seu
punt primer se li atorga a la part actora el dret a que s'establisca i preste el servei
municipal OBLIGATORI d'abastiment domiciliari d'aigua potable en els habitatges de
referència (12 unifamiliars de l'urbanització Monte Hermoso de Torrent).
L'esmentada sentència es va emetre en data 11/11/2005.
Transcorreguts aproximadament 5 anys i 5 mesos des de l'emissió de la mateixa, i
donat que l'Ajuntament de Torrent no havia pres cap mesura efectiva, ni material ni
administrativa, per a dur a terme l'obligació legal de compliment d'aquesta sentència
judicial, el propi Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana va emetre
l'Ordre d'Execució Definitiva nº 2/001648/2003-PE (emesa el 4 d'abril de 2011 i
notificada al procurador de la part actora el dia 6 d'abril de 2011).
En la Providència d'aquesta Ordre d'Execució Definitiva es requeria a
l'Ajuntament de Torrent a què en el termini improrrogable d'un MES:
-

Acomplira amb la sentència dictada.
S'indicara la identitat completa de l'Autoritat o Funcionari
responsable del compliment de la sentència dictada.

A més a més s'advertia que transcorregut eixe termini d'un MES
s'atorgava a la part actora la possibilitat de demanar responsabilitats penals si
haguera lloc.
Des d'aquella data d'abril de 2011, l'Ajuntament de Torrent continua
sense donar compliment a l'esmentada Sentència nº 1274/2005 ni a la seua
posterior Providència d'Execució, motius pel qual el Grup Municipal que subscriu
presenta el següent:
CONTINGUT DEL PROJECTE D'ACORD
El Ple de l‘Ajuntament de Torrent acorda EXIGIR a l'Alcalde de Torrent,
com a màxima autoritat local i responsable municipal, així com a la Junta de Govern
Local, de la qual és el seu President, que complisca en tota la seua extensió i dins
del present exercici pressupostari de manera inajornable, amb el contingut de la
Sentència nº 1274/2005, de data 11 de novembre de 2005, emesa per la Sala del
Contenciós, Secció 2, del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana,
per la qual s'obliga a l'Ajuntament de Torrent a què s'establisca i preste el servei
municipal obligatori d'abastiment d'aigua potable en els habitatges de referència
objecte de la pròpia Sentència judicial".
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De conformitat amb el dictamen emès per la Comissió Informativa núm.
2, el Ple, en votació ordinària i per unanimitat, ACORDA, aprovar el projecte anterior.
9.04. 14677/2019/GEN - MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS PER
TORRENT D’ADHESIÓ A LA DECLARACIÓ D’EMERGÈNCIA CLIMÀTICA DEL
CONSELL DE LA GENERALITAT VALENCIANA.
Validar en: https://www.torrent.es/PortalCiudadano/
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Es dóna compte de la moció de l'epígraf, segons el text aprovat per la
comissió informativa núm. 2, que es transcriu a continuació:
"L'Ajuntament de Torrent és conscient de la situació climàtica que està
patint el planeta Terra, on els éssers vius i els ecosistemes es troben en greu perill,
tal com destaquen diversos informes en els quals es constata que l'escalfament
global continua creixent.
Entre les evidències i els efectes que el canvi climàtic presenta al
nostre territorio es troben: l'augment general de les temperatures, la disminució de
les precipitacions, l'aridificació del territori, l'augment del nivell del mar, l'aparició
d'espècies invasores i de malalties noves, així com l'augment de la intensitat dels
esdeveniments extrems, com ara onades de calor. Tot això, repercuteix
inevitablement en la societat, la salut, els ecosistemes, l'economia, la cultura, els
serveis, les infraestructures i, en general, a l'accés als recursos primaris.
El nostre municipi està situat en un espai geogràfic considerat molt
vulnerable al calfament global i que es pot vore afectat seriosament d'ara a final de
segle, sobretot pel que fa a la disminució dels recursos hídrics, les sequeres
prolongades, la regressió de la costa, i les pèrdues de biodiversitat i d'ecosistemes.
El Consell constata que afrontar un context tan complex, estructural i
interdependent requereix un enfocament diferent a escala global, molt més
integrador, coherent i ampli, alineat amb l'Agenda 2030 i els Objectius de
Desenvolupament Sostenible de Nacions Unides, dins del Marc de Polítiques
d'Energia i Canvi Climàtic de la Unió Europea, i els compromisos nacionals.
Així s'ha elaborat l'Estratègia Valenciana de Canvi Climàtic i Energia
2030, en coordinació amb tots els departaments del Consell amb competències o
afectats per aquesta estratègia, en un procés participatiu amb el Consell Assessor i
de Participació del Medi Ambient. Aquesta estratègia valenciana és un element clau
per assolir la minimització de les emissions de Gasos d'Efecte Hivernacle (GEH) i
augmentar la resiliència del nostre territori davant els efectes del canvi climàtic. En
definitiva, per a avançar cap a un territori més sostenible, a través de la mitigació,
l'adaptació, i la investigació, sensibilització i cooperació, tot, entenent la necessitat
de polítiques transversals i cooperació a totes les escales.
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Així mateix, el Consell assumeix la responsabilitat de donar un major
impuls a la lluita contra el canvi climàtic, establint com a primer eix dins da seua
agenda política la "Transició Ecològica i lluita contra l'emergència climàtica".
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Des del Consell s'ha acordat accelerar l'acció enfront del que
segurament serà el repte més gran per a la humanitat i declarar formalment
l'emergència climàtica, responent també a la demanda de la societat civil i dels
moviments socials establerts a la geografia valenciana, tant els de llarga tradició com
els més recents focalitzats a la lluita contra el canvi climàtic.
La declaració d'emergència climàtica suposa assumir com a pròpia la
responsabilitat d'abordar la crisi ecològica i l'enorme canvi necessari des de les
competències pròpies i liderant l'acció al territori valencià.
És necessari que totes les administracions s'impliquen i establisquen
un full de ruta vinculant capaç de:
Garantir les reduccions de gasos d'efecte d'hivernacle anuals
necessàries
abandonar els combustibles fòssils
apostar per una energia 100% renovable i
reduir a zero les emissions netes de carboni al més aviat possible,
de manera urgent i prioritària, en línia amb les indicacions de
l'informe de l'IPCC per a limitar l'augment de les temperatures
globals a 1,5 °C.
Un estat d'emergència implica redirigir tots els recursos disponibles,
també dels ajuntaments, per a afrontar la crisi climàtica amb els problemes associats
que comporta.
Davant aquesta emergència l'Ajuntament es compromet a iniciar aquest
procés de transformació social i per això proposa l'adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- Manifestar l'adhesió de l'Ajuntament de Torrent a la
Declaració d'Emergència Climàtica i dels seus compromisos que ha adoptat el
Consell de la Generalitat Valenciana (ANNEX I) i promoure les conversacions
necessaris amb la resta de formacions polítiques per a consensuar un pacte d’Estat
per l’energia i la industria que consolide les bases per a una descarbonització de
l’economia espanyola que no comprometa ni la seguretat dels subministrament ni la
competitivitat económica.
SEGON.- Establir, dins de les competències municipals, els
compromisos polítics, normatives i recursos necessaris per a garantir reduccions de
gasos d'efecte d'hivernacle per a arribar al balanç net zero no més tard de 2050 i si
pot ser abans de 2035, així com detindre la pèrdua de la biodiversitat i restaurar els
ecosistemes com a única resposta possible per a evitar un col·lapse de tots els
sistemes naturals, inclòs l'humà.
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TERCER.- Realitzar les accions necessàries per abandonar els
combustibles fòssils, apostant per una energia 100% renovable i sostenible i amb
emissions neutres en consonancia amb els compromisos adoptats en i per la Unió
Europea de manera urgent i prioritària. Apostant a nivell local per l'ús d'energies
renovables i una mobilitat sostenible, crear espais per als vianants, fomentar la
bicicleta, vies verdes i altres mitjans de transport no contaminants, reduir la demanda
d'energia fins a consums sostenibles, promoure l'augment de l'eficiència energètica i
de les instal·lacions renovables, crear espais educatius i la informació a la població
sobre l'emergència climàtica, aconseguir una política de residu 0, abordar projectes
de regeneració rural, ecològica i humana, així com una economia local i de
proximitat.
QUART.- Instar al Govern de l'Estat a sumar-se a la Declaració
d'Emergència Climàtica.
CINQUÉ.- Donar trasllat de la present moció i del seus acords a:
Presidència del Govern d'Espanya
Ministra de Transició Ecològica
Grups Parlamentaris Congrés dels Diputats
President de la Generalitat Valenciana
Consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència
Climàtica i Transició Ecològica de la Generalitat Valenciana
Grups Parlamentaris Corts Valencianes".
De conformitat amb el dictamen emès per la Comissió Informativa núm.
2, el Ple, en votació ordinària i per vint-i-tres vots a favor dels grups polítics
municipals Compromís per Torrent, Ciudadanos, Popular i Socialista, i dos vots en
contra del grup polític municipal Vox, ACORDA, aprovar la moció anterior.
10. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 3, ADMINISTRACIÓ, BENESTAR SOCIAL,
EDUCACIÓ I JOVENTUT.
10.01. 12054/2019/GEN - PROPOSTA PRÒRROGA, PER UN ANY, DEL III PLA
MUNICIPAL DE PREVENCIÓ DE DROGODEPENDÈNCIES, 2016-2019.
Es dóna compte de la proposta del regidor delegat de l’Àrea d’Atenció,
Solidaritat i Transport que copiada literalment diu:
“El III Pla Municipal de Drogodependències 2016-2019, aprovat pel Ple
Municipal el 3 de desembre de 2015, ha respost al compromís d'impulsar,
promocionar i desenvolupar una política realista i eficaç en la lluita contra les
drogues. Així mateix, recull la planificació i ordenació de recursos, objectius i
actuacions en matèria de drogodependències en el nostre municipi, sent prou
flexible i obert per a anar adaptant-se al llarg del seu desenvolupament a les

Pàgina 46 de 67

necessitats canviants, integrant de forma natural i profitosa les iniciatives socials que
puguen anar sorgint.
Aquest III Pla Municipal de drogodependències ha servit i serveix a la
Unitat de Prevenció Comunitària en Conductes Addictives, UPCCA (Servei municipal
acreditat i subvencionat per la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública) com a
marc per a la intervenció preventiva mitjançant els projectes i actuacions dutes a
terme en els àmbits escolar, familiar, comunitari i de prevenció selectiva.
Validar en: https://www.torrent.es/PortalCiudadano/
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El Servei de Gestió de les Drogodependències i Altres Trastorns
Addictius, pertanyent a la Direcció General d'Assistència Sanitària de la Conselleria
de Sanitat Universal i Salut Pública, proposa unificar la vigència dels Plans
municipals en el territori de la Comunitat Valenciana: Tenint en compte que, el
present III Pla Municipal de Drogodependències, finalitza el 31.12.2019., caldria
prorrogar pel període d'un any,
En conseqüència, en virtut de les competències delegades pel decret
d'alcaldia núm. 2667/2019, de 26 de juny, es proposa que l'Ajuntament Ple, adopte el
següent, ACORD:
Únic.- Aprovar la pròrroga del present III Pla Municipal de
Drogodependències, pel període d'un any, iniciant-se la seua vigència l'01.01.2020 i
finalitzant, en tot cas, el 31.12.2020”.
De conformitat amb el dictamen emès per la Comissió Informativa núm.
3, el Ple, en votació ordinària i per unanimitat, ACORDA, aprovar la proposta
transcrita.
10.02. 15650/2019/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS PER
TORRENT SOBRE 25 DE NOVEMBRE DIA INTERNACIONAL PER L'ELIMINACIÓ
DE LA VIOLÈNCIA CONTRA LES DONES.
Es dóna compte de la moció de l'epígraf, segons el text aprovat per la
comissió informativa núm. 3, que es transcriu a continuació:
"Tots i totes estem sent testimonis de l'enorme i gravíssima
problemàtica que estem patint, la brutal sacra de la violència masclista que lluny de
desaparèixer ens demostra dia rere dia que queda infinita feina per erradicar-la de la
nostra societat. Una violència contra les dones que es presenta en forma
d'extorsions, desaparicions, manades, parricidis, abusos, agressions, violacions,
assassinats de dones que denuncien i dones que no ho fan.
Les xifres són alarmants, el nombre de dones assassinades a L'Estat
Espanyol des del 2003, any en què van començar a elaborar-se les estadístiques,
superà en juny d'aquest any la cruenta xifra de 1.000 víctimes, I això que l'estadística
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no recull totes les assassinades per la seua condició de dona, sinó tan sols les
mortes en mans de les seues parelles o exparelles.
Malgrat les evidències, encara es trobem amb formacions polítiques
que fins i tot neguen l'existència d'una violència estructural sobre les dones i lluiten
per eliminar les lleis encaminades a combatre-la.
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Per donar solució al conflicte polític i social que suposa en el terrorisme
masclista fa dos anys que va nàixer el primer Pacte Valencià Contra la Violència de
Gènere i Masclista així com el Pacte Estatal Contra la Violència de Gènere i
Masclista.
Tot i que manca molta feina, tant ciutadana com institucional, estem
avançant en la lluita contra les agressions motivades per la desigualtat entre homes
i dones, però tal com demostra cada assassinat i cada agressió, encara queda una
llarga distància per recórrer. I és que la violència masclista rau en un comportament
social difícil de corregir només amb lleis i pactes.
Recordem que aquestes violències tenen el seu origen i nucli en la
pervivència d'un sistema patriarcal, present a totes les estructures de la societat, que
assumeix com a natural la desigualtat, organitza la societat classificant
jeràrquicament les tasques, resta credibilitat i autoritat a les dones, mentre cosifica el
seu cos i consolida pautes culturals que transmeten i reprodueixen comportaments
discriminatoris i sexistes.
Així mateix hem de manifestar la nostra preocupació per errors
comesos pel sistema institucional, que anima les dones que pateixen violències a
denunciar els agressors, però que per prejudicis o per manca de formació, en massa
ocasions els responsables no porten endavant la seua tasca de forma eficient i
acaba en mort o en abusos palesos contra la llibertat i integritat de les dones.
També ens preocupen els models de relacions afectivo-sexuals difosos
sovint als mitjans de comunicació i a les xarxes. La pornografia és consumida en
estos moments habitualment per adolescents menors de quinze anys i la prostitució en aquestos moments estem entre els tres Estats al món amb més prostitució- és
habitual entre joves de menys de trenta anys.
Els Ajuntaments, en ser les Administracions més properes a la
ciutadania, són els governs que poden donar una resposta més ràpida i eficaç a
aquest problema social. En este sentit, el nostre Ajuntament ha de reafirmar el seu
compromís amb la lluita contra la violència masclista i les desigualtats que la
legitimen i perpetuen. No trobem millor moment que l'actual, amb la recent
constitució de l'equip de govern, perquè es puga replantejar les actuacions
realitzades a este respecte i posen les mans en farina per dur a terme les millores
que situen Torrent en el mapa de la lluita contra la violència de gènere i per la
igualtat .
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- Aquest ajuntament Manifesta un sentit i dolorós record a la memòria
de totes les dones assassinades per violència de gènere i el 25N farà un acte públic
en senyal d'homenatge i de reconeixement on es llegiran els noms de les dones
assassinades aquest any, com a visibilització de la seua identitat, al mateix temps
que expressa el seu rebuig a totes les manifestacions d'aquesta violència, manifesta
el seu compromís amb les víctimes i declara tolerància zero amb els maltractadors.
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Per tot l'exposat, es proposa l'aprovació dels següents ACORDS:

- Declarem el nostre terme municipal espai contra la tracta de
persones, i per això dins les nostres competències, desenvoluparem campanyes
perquè aquesta greu violació dels drets humans desaparega, proporcionarem ajuda
a les dones objecte de la tracta i farem campanyes de conscienciació per visibilitzar
aquesta injustícia. Ens comprometem a donar formació del funcionariat local, des de
la policia al treball social, per tal de poder actuar correctament.
- Com a Ajuntament, ens adherim a l'acord al qual s'ha arribat a les
Corts Valencianes el darrere 30 de gener, pel qual es reforça l'acord del Pacte
Valencià contra la violència de gènere i masclista i per tant, ens comprometem
també a continuar fent valdre les mesures del dit Pacte, a més mostrem el nostre
rebuig a qualsevol tipus de posicionament polític que negue l'existència de la
violència de gènere i masclista o que propugne la minoració de les mesures de
protecció de les dones. Per tant, mostrem també el nostre rebuig a l'adopció de
qualsevol tipus d'acord, explícit o implícit, amb formacions amb aquests
plantejaments. Cal recordar que la violència contra les dones és un tema que ha
sigut objecte d'un pacte d'Estat.
- L'Ajuntament de Torrent es compromet a renovar l'any 2020 el Pla
d'Igualtat d'Oportunitats entre Homes i Dones de Torrent 2014-2018. Aquest Pla, que
respondrà a les necessitats actuals en materia d'igualtat, inclourà tots els elements
necessaris per la seua implementació, seguiment, i avaluació processual i final.
- Des de l'àrea d'Educació es col·laborarà amb la Conselleria
d'Educació i els centres educatius de Torrent perquè els tallers sobre relacions
afectivo-sexuals arriben a tot l'alumnat d'Educació Secundària, Batxillerat i Formació
professional, escola d’adults, escola oficial d’idiomes, conservatoris, associacions i
col·lectius de la nostra ciutat.
- Ampliarem els recursos humans i materials de la Casa de la Dona per
tal de donar resposta en temps i forma adequada a les dones que així ho
requerisquen.
- L'Ajuntament de Torrent reafirma el seu compromís de fer de la
prevenció contra les violències masclistes i la desigualtat una política prioritària i
transversal, que impregne totes les polítiques desenvolupades a través de les seues
regidories.
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- Aquestes mesures tindran una dotació pressupostaria anual per a la
seua implementació que s'anirà augmentant progressivament.
- Instem a la Conselleria de Justícia, al Ministeri de Justícia i al Consell
General del Poder Judicial que intensifiquen les tasques de formació dels membres
de la judicatura i que revisen els protocols d'actuació.
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- Instem al Consell de la Generalitat perquè s'adrece al Congrés, per
exigir que s'accelere l'aplicació, el treball de seguiment i l'avaluació sobre el
desenvolupament del Pacte d'Estat per part de la Comissió Permanent no legislativa
al Congrés".
Pel grup municipal Socialista es presenta in voce esmena d’addició que
que consisteix a afegir tres punts d'acord que es transcriuen a continuació:
“L’Ajuntament de Torrent es reafirma en el seu compromís amb
l’atenció integral a les dones víctimes de violència de gènere, afavorint una xarxa
municipal de recursos basada en la interdisciplinarietat i coordinació entre
administracions i entitats amb la finalitat d’acompanyar a les dones d’una forma
eficaç i àgil en la creació d’un nou projecte de vida sense l’agressor.
L’Ajuntament de Torrent es compromet a donar impuls social per a la
creació d’una comissió ciutadana contra la violència de gènere.
L’Ajuntament de Torrent es compromet a ficar en marxa durant l’any
2020, amb la dotació pressupostària corresponent, l’elaboració del Pla d’Igualtat
Laboral amb la finalitat d’aconseguir i assegurar la igualtat real i efectiva, entre els
dones i homes, i l’eliminació de qualsevol tipus de discriminació per raó de sexe en
el món laboral”.
Sotmesa a votació l'esmena presentada és aprovada per vint-i-tres vots
a favor dels grups polítics municipals Compromís per Torrent, Ciudadanos, Popular i
Socialista, i dos vots en contra del grup polític municipal Vox.
De conformitat amb el dictamen emès per la Comissió Informativa núm.
3, el Ple, en votació ordinària i per vint-i-tres vots a favor dels grups polítics
municipals Compromís per Torrent, Ciudadanos, Popular i Socialista, i dos vots en
contra del grup polític municipal Vox, ACORDA, aprovar la moció anterior amb la
inclusió de l’esmena presentada.
10.03. 15835/2019/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL VOX SOBRE IMPLANTACIÓ
DEL PIN PARENTAL.
diu:

Es dóna compte al Ple de la moció de l'epígraf, que copiada literalment
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En los centros escolares, los menores participan en actividades con un
marcado carácter ideológico o contenidos de valores éticos, morales, sociales o
sexuales, ya sea a través de contenidos curriculares en distintas asignaturas,
talleres, charlas y actividades extraescolares en general.
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"EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Constitución Española dice en su Artículo 27 apartado tercero. "Los
poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos
reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias
convicciones".
Pero no solo lo recoge nuestra Carta Magna, lo cual ya es suficiente, si
no que varios acuerdos y tratados internacionales recogen el derecho de los padres
a elegir la educación de sus hijos.
En la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el Artículo
26 se recoge: "Los padres tendrán derecho preferente escoger el tipo de educación
que habrá de darse a sus hijos".
La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea en su
Artículo 14 apartado tercero: "Se respetan, de acuerdo con las leyes nacionales que
regulen su ejercicio, la libertad de creación de centros docentes dentro del respeto
de los principios democráticos, así como el derecho de los padres a garantizar la
educación y la enseñanza de sus hijos conforme a sus convicciones religiosas,
filosóficas y pedagógicas".
El Convenio Europeo de Derechos Humanos en su Artículo 2: "El
estado, en el ejercicio de las funciones que asuma en el campo de la educación y de
la enseñanza, respetará el derecho de los padres a asegurar esta educación y esta
enseñanza conforme a sus convicciones religiosas y filosóficas".
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su Artículo 18:
"Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a respetar la libertad de
los padres y, en su caso, de los tutores legales, para garantizar que los hijos reciban
la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones".
El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
en el Artículo 13 apartado tercero: "Los Estados Partes en el presente Pacto se
comprometen a respetar la libertad de los padres y, en su caso, de los tutores
legales, de escoger para sus hijos o pupilos escuelas distintas de las creadas por las
autoridades públicas, siempre que aquellas satisfagan las normas mínimas que el
Estado prescriba o apruebe en materia de enseñanza, y de hacer que sus hijos o
pupilos reciban la educación religiosa o moral que esté de acuerdo con sus propias
convicciones".
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La Convención de la UNESCO relativa a la Lucha contra las
Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza en su Artículo 5: "La libertad de los
padres o, en su caso, de los tutores legales" de "dar a sus hijos, según las
modalidades de aplicación que determine la legislación de cada Estado, la
educación religiosa y moral conforme a sus propias convicciones".
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Para que este derecho de los padres sea plenamente salvaguardado y
tengan verdadera libertad de elección deben ser conocedores en todo momento de
los contenidos de las actividades que vayan a realizar sus hijos en el ámbito
educativo, y una vez conocedores de esas actividades los padres darán una
autorización expresa respecto de cualquier materia y actividad que afecte a
cuestiones controvertidas.
El "Pin Parental" es una solicitud que va dirigida a los directores de los
centros educativos, con tal instancia se solicita a la dirección que informe
previamente a los padres o tutores, a través de una AUTORIZACIÓN EXPRESA,
sobre cualquier materia, charla, taller o actividad que afecte a cuestiones morales
socialmente controvertidas o sobre la sexualidad, que puedan resultar intrusivos
para la conciencia y la intimidad de sus hijos, de tal modo que como padre o madre
pueda conocerlas y analizarlas de antemano, reflexionar sobre ellas y en base a ello
dar consentimiento o no, para que nuestro hijo asista a dicha formación.
ACUERDO:

Por todo ello, el Grupo Municipal VOX propone la Pleno el siguiente

Instar a la Junta de Gobierno Local a que se instaure en los centros
educativos el "Pin Parental" de manera que se necesite consentimiento expreso de
los padres o tutores para cualquier actividad con contenido de valores éticos,
morales, sociales o cívicos".
De conformitat amb el dictamen emès per la Comissió Informativa núm.
3, el Ple, en votació ordinària i per vint-i-tres vots en contra dels grups polítics
municipals Compromís per Torrent, Ciudadanos, Popular i Socialista, i dos vots a
favor del grup polític municipal Vox, ACORDA:
PRIMER.- Desestimar la moció transcrita anteriorment.
SEGON.- Traslladar el present acord al grup polític municipal Vox.
10.04. - 15834/2019/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL VOX SOBRE EL DRET A
LA LLIBERTAT EDUCATIVA.
Es dóna compte de la moció de l'epígraf amb el contingut següent:
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
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La educación es un derecho básico, y como tal, el Estado está obligado
a garantizar, no solo el derecho a la educación, sino a una educación de calidad y
libremente elegida por los padres.
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El artículo 26 de la Declaración de Derechos Humanos establece que
“3. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá
de darse a sus hijos”. Por otro lado, el artículo 27 de la Constitución Española
reconoce la libertad de enseñanza y la libertad de los padres a elegir el modelo de
educación que quieren para sus hijos. Por último, dispone el artículo 8 del Estatuto
de Autonomía de la Comunidad Valenciana que “Los valencianos y valencianas, en
su condición de ciudadanos españoles y europeos, son titulares de los derechos,
deberes y libertades reconocidos en la Constitución Española y en el ordenamiento
de la Unión Europea y en los instrumentos internacionales de protección de los
derechos humanos, individuales y colectivos…”.
Resulta evidente que en la Comunidad Valenciana este derecho ha
venido siendo conculcado en diferentes ámbitos, no solo a la hora de que los padres
puedan elegir libremente el centro educativo para sus hijos, sino, y lo que resulta
aún más grave, por las limitaciones de derechos que implica, a la hora de que los
padres elijan libremente la lengua en la que quieren que sus hijos estudien.
A lo largo de los últimos cuatro años hemos comprobado como la falta
de libertad de elección de lengua ha empeorado en comunidades como Cataluña,
País Vasco, Islas Baleares y Galicia, sobre todo en el ámbito educativo, pero ha sido
en la Comunidad Valenciana donde ha empeorado de manera más notable con la
aprobación del Decreto de Plurilingüismo 3/2017 de 1 de septiembre, y la posterior
aprobación de la Ley 4/2018, de 21 de febrero, por la que se regula y promueve el
plurilingüismo en el sistema educativo valenciano, conocida como la Ley del
Plurilingüismo.
El derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos es un
derecho civil que reconoce la Constitución y que hay que defender y desarrollar.
Como consecuencia de la aplicación de estas políticas lingüísticas, los únicos
alumnos que tienen acceso a una mayor oferta educativa son aquellos cuyos padres
que pueden financiar un centro privado y no se ven obligados a llevar a sus hijos al
centro asignado para ellos por la Conselleria de Educación si no es su deseo. Por lo
tanto, se penaliza a las familias con menos recursos económicos que son las que
ven mermado, en mayor medida, su derecho a la libertad de elección de centro
educativo para sus hijos.
Como expone la asociación “Hablamos Español” en su página web:
“Esta imposición lingüística únicamente beneficia al lobby formado por personas y
empresas que consiguen subvenciones y ventajas por la promoción de las lenguas
cooficiales, además de puestos de trabajo bien remunerados y acceso a círculos de
influencia que les permiten crecer empresarialmente y que les dan prestigio para
ascender profesionalmente. Beneficia a partidos nacionalistas y sus plataformas,
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asociaciones, y fundaciones, que utilizan las lenguas cooficiales como un elemento
de diferencia, para crear una identidad, una nación”.
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No se puede excluir ni penalizar el uso del español a la hora de solicitar
una ayuda pública, por ejemplo, ni mucho menos en el ámbito educativo. El
problema de la exclusión del español en las comunidades con cooficialidad
lingüística afecta a todos los ciudadanos españoles, no solo a quienes vivimos en
estas comunidades. Es en virtud del mandato constitucional que los padres tengan
derecho a elegir el modelo educativo que quieren para sus hijos y no pueden las
Instituciones, por tanto, imponer un único modelo basado en la inmersión lingüística
que toma como modelo el sistema adoctrinador de Cataluña.
El modelo de inmersión lingüística impuesto por la Conselleria de
Educación no respeta la lengua materna de la mayoría de los niños, algo que va en
contra de las recomendaciones de la UNESCO y del Parlamento Europeo y del
Consejo del 18 de diciembre de 2006, negando a los padres el derecho a elegir la
lengua vehicular en la que desean que estudien sus hijos, derecho reconocido en la
Constitución Española y en el artículo 26.3 de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos de 1948.
Conduce a la INMERSIÓN obligatoria en catalán, pues cuando llegan a
la última fase la exposición en esta lengua estará entre el 55% y 60% del horario
lectivo, con un agravante, y es que todas las materias troncales se darán en este
idioma, por lo que se produce una clara discriminación de la lengua española. No se
cumple, por tanto, el mandato constitucional.
Hay que recordar que la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana
entiende que el decreto (y ahora la nueva ley) «ha supuesto la eliminación de la
opción del castellano en la mayoría de los centros sostenidos con fondos públicos al
impedir la coexistencia de un programa plurilingüe en castellano y valenciano sin
que se haya acreditado que tal coexistencia genere discriminación o segregación».
Esta coexistencia de programas es precisamente el tradicional sistema de líneas,
que el Botànic quiso finiquitar para implantar un modelo único por centro. Pero para
el TSJCV, el problema es que «sólo se puede elegir un nivel en cada centro; esa es
la diferencia con el sistema anterior donde convivían ambas líneas, con lo cual,
desaparece en la mayoría de los centros la línea de castellano». La resolución, de
hecho, destaca que, con el cambio de normativa, la enseñanza en castellano ha
quedado relegada a las zonas castellanohablantes y «como opción intermedia en los
centros concertados».
El modelo educativo del Conseller de Educación cabría, según el
TSJCV, «siempre que exista oferta alternativa de enseñanza sostenida con fondos
públicos en la que se utilice como vehicular cada una de las lenguas oficiales». «Y
este extremo se incumple en la comunidad autónoma, vulnerando con ello varios
artículos de la Constitución». El TSJCV sostiene que no existe «un derecho de
opción de estudiar exclusivamente en castellano o en la lengua cooficial», aunque sí
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existe el derecho de los padres a exigir para sus hijos una enseñanza en castellano.
«Este derecho de los padres no puede ser sustituido ni por la Administración ni por
el consejo escolar ni por las asociaciones de padres», apunta el TSJCV.
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«La mejor forma de ajustar la demanda de los padres y la oferta de la
Administración es dejarles que opten primero y organizar los planes lingüísticos de
centro en función de su elección». Los magistrados opinan incluso que, con el actual
sistema, ni siquiera las familias pueden prácticamente elegir centro «al no ser la
lengua vehicular criterio de preferencia».
Por todo ello, proponemos al Pleno del Ayuntamiento de TORRENT se
aprueben los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- Instar al Gobierno de la Generalitat Valencia a derogar la
Ley 4/2018, de 21 de febrero, por la que se regula y promueve el plurilingüismo en el
sistema educativo valenciano, no como opción enriquecedora, sino como excluyente
y limitadora de la lengua española.
SEGUNDO.- Comunicar a la Conselleria de Educación, Cultura y
Deporte la presente moción.
TERCERO.- Comunicar a los Grupos Parlamentarios de las Cortes
Valencianas la presente moción para que sirva como aportación a la Proposición No
de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX Comunidad Valenciana.
Aprobada la moción, se comunicará inmediatamente a las Cortes
Valencianas, al Gobierno de la Generalitat y Conselleria de Educación”.
De conformitat amb el dictamen emès per la Comissió Informativa núm.
3, el Ple, en votació ordinària i per vint-i-tres vots en contra dels grups polítics
municipals Compromís per Torrent, Ciudadanos, Popular i Socialista, i dos vots a
favor del grup polític municipal Vox, ACORDA:
PRIMER.- Desestimar la moció transcrita anteriorment.
SEGON.- Traslladar el present acord al grup polític municipal Vox.
11. 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:
11.01. ASSUMPTES SENSE DICTAMINAR.
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11.01.01. 15198/2019/GEN - PROPOSTA MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL
REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR DELS
TERRENYS DE NATURALESA URBANA.
Es dóna compte de la proposta formulada per la Sra. Esmeralda Torres
Guillén, regidora delegada d’Hisenda, que copiada literalment diu:
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“La Junta de Govern local, en sessió celebrada el dia 14 d´octubre de
2019, de conformitat amb el que establixen l'article 127.1.a) de la Llei 7/1985, de 2
d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i l’article 117 del Reglament
Orgànic del Ple d'este Ajuntament, va aprovar el projecte de modificació de
l’Ordenança Fiscal Reguladora de l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys
de Naturalesa Urbana.
Considerant que esta s'ha tramitat d’acord amb el que establixen
l'article 117 i següents del Reglament esmentat.
Resultant que en el termini concedit a l’efecte, el Grup Polític Municipal
Vox i el Grup Polític Municipal Compromís per Torrent han presentat esmenes al text
del projecte aprovat per la Junta de Govern Local, es proposa que el Ple adopte el
següent ACORD:
PRIMER. Inadmetre a tràmit l´esmena presentada al text de
l’Ordenança pel Sr. Portaveu del Grup Polític Municipal Vox per no fer referència a la
proposta de modificació i no procedir, per tant, entrar a valorar-la.
SEGON. Acceptar l’esmena presentada pel Sr. Portaveu del Grup
Polític Municipal Compromís per Torrent d'incrementar un 15% addicional el
percentatge de bonificació proposat en els supòsits de transmissions mortis causa
en el tram establit per a valor cadastral del sòl des de 30.001 fins a 80.000 euros i un
10% addicional per al tram de valor cadastral de sòl superior als 80.000 euros, de tal
forma que els percentatges de bonificació seran els següents:
Valor cadastral

Percentatge bonificació

Fins a 30.000 euros

95%

Des de 30.001 fins a 80.000 euros

75%

Més de 80.000 euros

50 %

TERCER. Aprovar, amb caràcter provisional, la modificació de
l’Ordenança Fiscal Reguladora de l’Impost sobre l’Increment del Valor del Terreny de
Naturalesa Urbana que quedarà redactada conforme a l'ANNEX adjunt al dictamen
de la Comissió Informativa, que serà diligenciat pel Sr. Secretari General del Ple.
QUART. Exposar al públic el dit acord durant el termini de 30 dies, a
l'efecte de que puga ser examinat pels interessats, els que podran efectuar en
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l'esmentat termini, les al·legacions i reclamacions que estimen oportunes, tot això de
conformitat amb el que preveu l'article 17 del Reial Decret Legislatiu 2/2004.
Simultàniament publicar el text de l’Ordenança aprovat provisionalment,
en l'espai WEB de l'Ajuntament, a efectes de facilitar la presentació de reclamacions
o suggeriments.
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QUINT. L'indicat acord provisional s'entendrà definitivament adoptat, si
durant el dit període no es presentaren les al·legacions a què es refereix l'apartat
anterior, romanent en vigor fins a la seua modificació o derogació. En cas contrari
s'adoptarà l'acord definitiu que procedisca.
SEXT. Publicar l'acord definitiu o provisional elevat a tal categoria, i el
text de modificació de l'Ordenança, en el Butlletí Oficial de la Província.
SETÈ. Notificar el present acord al Grup Polític Municipal Vox i al Grup
Polític Municipal Compromís per Torrent”.
De conformitat amb el dictamen emés per la Comissió Informativa núm.
1, El Ple, en votació ordinària i per unanimitat, ACORDA aprovar la proposta
anterior.
11.01.02. 15198/2019/GEN - PROPOSTA MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL
REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES.
Es dóna compte de la proposta formulada per la Sra. Esmeralda Torres
Guillén, regidora delegada d’Hisenda, que copiada literalment diu:
“La Junta de Govern local, en sessió celebrada el dia 14 d´octubre de
2019, de conformitat amb el que establixen l'article 127.1.a) de la Llei 7/1985, de 2
d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i l’article 117 del Reglament
Orgànic del Ple d'este Ajuntament, va aprovar el projecte de modificació de
l’Ordenança Fiscal Reguladora de l’Impost sobre Activitats Econòmiques.
Considerant que esta s'ha tramitat d’acord amb el que establixen
l'article 117 i següents del Reglament esmentat.
Resultant que en el termini concedit a l’efecte, el Grup Polític municipal
Vox ha presentat esmena al text del projecte aprovat per la Junta de Govern Local,
es proposa que el Ple adopte el següent ACORD:
PRIMER. Inadmetre a tràmit l´esmena presentada al text de
l’Ordenança pel Sr. Portaveu dels Grup Polític Municipal Vox per no fer referència a
la proposta de modificació i no procedir, per tant, entrar a valorar-la.
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SEGON. Aprovar, amb caràcter provisional, la modificació de
l’Ordenança Fiscal Reguladora de l’Impost sobre Activitats Econòmiques, que
quedarà redactada conforme a l'ANNEX adjunt al dictamen de la Comissió
Informativa, que serà diligenciat pel Sr. Secretari General del Ple.
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TERCER. Exposar al públic el dit acord durant el termini de 30 dies, a
l'efecte de que puga ser examinat pels interessats, els que podran efectuar en
l'esmentat termini, les al·legacions i reclamacions que estimen oportunes, tot això de
conformitat amb el que preveu l'article 17 del Reial Decret Legislatiu 2/2004.
Simultàniament publicar el text de l’Ordenança aprovat provisionalment,
en l'espai WEB de l'Ajuntament, a efectes de facilitar la presentació de reclamacions
o suggeriments.
QUART. L'indicat acord provisional s'entendrà definitivament adoptat, si
durant el dit període no es presentaren les al·legacions a què es refereix l'apartat
anterior, romanent en vigor fins a la seua modificació o derogació. En cas contrari
s'adoptarà l'acord definitiu que procedisca.
QUINT. Publicar l'acord definitiu o provisional elevat a tal categoria, i el
text de modificació de l'Ordenança, en el Butlletí Oficial de la Província.
SEXT. Notificar el present acord al Grup Polític Municipal Vox”.
De conformitat amb el dictamen emés per la Comissió Informativa núm.
1, El Ple, en votació ordinària i per unanimitat, ACORDA aprovar la proposta
anterior.
11.01.03. 15198/2019/GEN - PROPOSTA MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL
REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA.
Es dóna compte de la proposta formulada per la Sra. Esmeralda Torres
Guillén, regidora delegada d’Hisenda, que copiada literalment diu:
“La Junta de Govern local, en sessió celebrada el dia 14 d´octubre de
2019, de conformitat amb el que establixen l'article 127.1.a) de la Llei 7/1985, de 2
d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i l’article 117 del Reglament
Orgànic del Ple d'este Ajuntament, va aprovar el projecte de modificació de
l’Ordenança Fiscal Reguladora de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica.
Considerant que esta s'ha tramitat d’acord amb el que establixen
l'article 117 i següents del Reglament esmentat.
Resultant que en el termini concedit a l’efecte, el Grup Polític municipal
Vox i el Grup Polític municipal Popular han presentat esmenes al text del projecte
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aprovat per la Junta de Govern Local, es proposa que el Ple adopte el següent
ACORD:
PRIMER. Inadmetre a tràmit les esmenes presentades al text de
l’Ordenança pels Srs. Portaveus del Grup Polític Municipal Vox i del Grup Polític
municipal Popular per referir-se al quadre de tarifes i a les bonificacions en la quota
de l'impost, que no han sigut objecte de modificació i no procedeix, per tant, entrar a
valorar-les.
Validar en: https://www.torrent.es/PortalCiudadano/
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SEGON. Aprovar, amb caràcter provisional, la modificació de
l’Ordenança Fiscal Reguladora de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica, que
quedarà redactada conforme a l'ANNEX adjunt al dictamen de la Comissió
Informativa, que serà diligenciat pel Sr. Secretari General del Ple.
TERCER. Exposar al públic el dit acord durant el termini de 30 dies, a
l'efecte de que puga ser examinat pels interessats, els que podran efectuar en
l'esmentat termini, les al·legacions i reclamacions que estimen oportunes, tot això de
conformitat amb el que preveu l'article 17 del Reial Decret Legislatiu 2/2004.
Simultàniament publicar el text de l’Ordenança aprovat provisionalment,
en l'espai WEB de l'Ajuntament, a efectes de facilitar la presentació de reclamacions
o suggeriments.
QUART. L'indicat acord provisional s'entendrà definitivament adoptat, si
durant el dit període no es presentaren les al·legacions a què es refereix l'apartat
anterior, romanent en vigor fins a la seua modificació o derogació. En cas contrari
s'adoptarà l'acord definitiu que procedisca.
QUINT. Publicar l'acord definitiu o provisional elevat a tal categoria, i el
text de modificació de l'Ordenança, en el Butlletí Oficial de la Província.
SEXT. Notificar el present acord al Grup Polític Municipal Vox i al Grup
Polític municipal Popular”.
De conformitat amb el dictamen emés per la Comissió Informativa núm.
1, El Ple, en votació ordinària i per unanimitat, ACORDA aprovar la proposta
anterior.
11.01.04. 15198/2019/GEN - PROPOSTA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA
GENERAL PER A LA GESTIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ DELS TRIBUTS I LA
RESTA D’INGRESSOS DE DRET PÚBLIC DE L’AJUNTAMENT DE TORRENT.
Es dóna compte de la proposta formulada per la Sra. Esmeralda Torres
Guillén, regidora delegada d’Hisenda, que copiada literalment diu:
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“La Junta de Govern local, en sessió celebrada el dia 14 d´octubre de
2019, de conformitat amb el que establixen l'article 127.1.a) de la Llei 7/1985, de 2
d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i l’article 117 del Reglament
Orgànic del Ple d'este Ajuntament, va aprovar el projecte de modificació de
l’Ordenança General per a la Gestió, Inspecció i Recaptació dels tributs i la resta
d’ingressos de dret públic de l’Ajuntament de Torrent.
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Considerant que esta s'ha tramitat d’acord amb el que establixen
l'article 117 i següents del Reglament esmentat.
Resultant que en el termini concedit a l’efecte, el Grup Polític municipal
Compromís per Torrent ha presentat esmena al text del projecte aprovat per la Junta
de Govern Local, es proposa que el Ple adopte el següent ACORD:
PRIMER. Estimar l´esmena presentada pel Sr. Portaveu del Grup
Municipal Compromís per Torrent pel que fa a establir que les subhastes públiques
de béns embargats es publiciten a la ciutadania des de la pàgina web de
l'Ajuntament, de tal forma que la redacció del l’article 88.2 serà la següent:
“2. La gestió i desenvolupament de les subhastes públiques es
realitzarà amb posterioritat a la notificació de l'acord d'autorització de la mateixa per
part de la Tresoreria municipal, exclusivament pel Portal de Subhastes de l'Agència
Boletín Oficial del Estado (https://subastas.boe.es/).
Les subhastes públiques es publicitaran a la ciutadania mitjaçant un
enllaç web fàcilment reconeixible des de la seua plana web municipal, indicant les
condicions dels béns o drets subhastats, explicant els terminis i requisits per a poder
participar-hi, el lloc on es poden presentar les ofertes, i el funcionament de les
esmentades subhastes.”
SEGON. Aprovar, amb caràcter provisional, la modificació de
l’Ordenança General per a la Gestió, Inspecció i Recaptació dels tributs i la resta
d’ingressos de dret públic de l’Ajuntament de Torrent, que quedarà redactada
conforme a l'ANNEX adjunt al dictamen de la Comissió Informativa, que serà
diligenciat pel Sr. Secretari General del Ple.
TERCER. Exposar al públic el dit acord durant el termini de 30 dies, a
l'efecte de que puga ser examinat pels interessats, els que podran efectuar en
l'esmentat termini, les al·legacions i reclamacions que estimen oportunes, tot això de
conformitat amb el que preveu l'article 17 del Reial Decret Legislatiu 2/2004.
Simultàniament publicar el text de l’Ordenança aprovat provisionalment,
en l'espai WEB de l'Ajuntament, a efectes de facilitar la presentació de reclamacions
o suggeriments.
QUART. L'indicat acord provisional s'entendrà definitivament adoptat, si
durant el dit període no es presentaren les al·legacions a què es refereix l'apartat
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anterior, romanent en vigor fins a la seua modificació o derogació. En cas contrari
s'adoptarà l'acord definitiu que procedisca.
QUINT. Publicar l'acord definitiu o provisional elevat a tal categoria, i el
text de modificació de l'Ordenança, en el Butlletí Oficial de la Província.
per Torrent”.
Validar en: https://www.torrent.es/PortalCiudadano/
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SEXT. Notificar el present acord al Grup Polític Municipal Compromís

De conformitat amb el dictamen emés per la Comissió Informativa núm.
1, El Ple, en votació ordinària i per unanimitat, ACORDA aprovar la proposta
anterior.
11.01.05. 15198/2019/GEN – PROPOSTA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA
FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER UTILITZACIÓ DE TERRENYS D’ÚS O
DOMINI PÚBLIC AMB PARADES, BARRAQUES, CASETES DE VENDA,
QUIOSCOS, ESPECTACLES, ATRACCIONS, INDÚSTRIES DE CARRER O
AMBULANTS, RODATGE CINEMATOGRÀFIC I UTILITZACIÓ PER VEHICLES DE
TRACCIÓ MECÀNICA DE CAMINS RURALS.
Es dóna compte de la proposta formulada per la Sra. Esmeralda Torres
Guillén, regidora delegada d’Hisenda, que copiada literalment diu:
“La Junta de Govern local, en sessió celebrada el dia 14 d´octubre de
2019, de conformitat amb el que establixen l'article 127.1.a) de la Llei 7/1985, de 2
d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i l’article 117 del Reglament
Orgànic del Ple d'este Ajuntament, va aprovar el projecte de modificació de
l’Ordenança Fiscal Reguladora de la taxa per Utilització de Terrenys d’ús o Domini
Públic amb Parades, Barraques, Casetes de Venda, Quioscos, Espectacles,
Atraccions, Indústries de Carrer o Ambulants, Rodatge Cinematogràfic i Utilització
per Vehicles de Tracció Mecànica de Camins Rurals.
Considerant que esta s'ha tramitat d’acord amb el que establixen
l'article 117 i següents del Reglament esmentat.
Resultant que en el termini concedit a l’efecte, no s´ha presentat cap
esmena al text del projecte aprovat per la Junta de Govern Local, es proposa que el
Ple adopte el següent ACORD:
PRIMER. Aprovar, amb caràcter provisional, la modificació de
l’Ordenança Fiscal Reguladora de la taxa per Utilització de Terrenys d’ús o Domini
Públic amb Parades, Barraques, Casetes de Venda, Quioscos, Espectacles,
Atraccions, Indústries de Carrer o Ambulants, Rodatge Cinematogràfic i Utilització
per Vehicles de Tracció Mecànica de Camins Rurals que quedarà redactada
conforme a l’ANNEX adjunt al dictamen de la Comissió Informativa, que serà
diligenciat pel Sr. Secretari General del Ple.

Pàgina 61 de 67

SEGON. Exposar al públic el dit acord durant el termini de 30 dies, a
l'efecte de que puga ser examinat pels interessats, els que podran efectuar en
l'esmentat termini, les al·legacions i reclamacions que estimen oportunes, tot això de
conformitat amb el que preveu l'article 17 del Reial Decret Legislatiu 2/2004.
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Simultàniament
publicar
el
text
de
l’Ordenança
aprovat
provisionalment, en l'espai WEB de l'Ajuntament, a efectes de facilitar la presentació
de reclamacions o suggeriments.
TERCER. L'indicat acord provisional s'entendrà definitivament adoptat,
si durant el dit període no es presentaren les al·legacions a què es refereix l'apartat
anterior, romanent en vigor fins a la seua modificació o derogació. En cas contrari
s'adoptarà l'acord definitiu que procedisca.
QUART. Publicar l'acord definitiu o provisional elevat a tal categoria, i
el text de modificació de l'Ordenança, en el Butlletí Oficial de la Província”.
De conformitat amb el dictamen emés per la Comissió Informativa núm.
1, El Ple, en votació ordinària i per unanimitat, ACORDA aprovar la proposta
anterior.
11.01.06. 15198/2019/GEN - PROPOSTA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA
FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER L’APROFITAMENT ESPECIAL DEL
DOMINI PÚBLIC PER ENTRADA DE VEHICLES A TRAVÉS DE LES VORERES I
PER RESERVA D’ESPAI EN LA VIA PÚBLICA PER A APARCAMENT EXCLUSIU
I PER A CÀRREGA I DESCÀRREGA DE MERCADERIES.
Es dóna compte de la proposta formulada per la Sra. Esmeralda Torres
Guillén, regidora delegada d’Hisenda, que copiada literalment diu:
“La Junta de Govern local, en sessió celebrada el dia 14 d´octubre de
2019, de conformitat amb el que establixen l'article 127.1.a) de la Llei 7/1985, de 2
d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i l’article 117 del Reglament
Orgànic del Ple d'este Ajuntament, va aprovar el projecte de modificació de
l’Ordenança Fiscal Reguladora de la taxa per l’Aprofitament Especial del Domini
Públic per Entrada de Vehicles a través de les Voreres i per Reserva d’Espai en la
via pública per a aparcament exclusiu i per a càrrega i descàrrega de mercaderies.
Considerant que esta s'ha tramitat d’acord amb el que establixen
l'article 117 i següents del Reglament esmentat.
Resultant que en el termini concedit a l’efecte, no s´ha presentat cap
esmena al text del projecte aprovat per la Junta de Govern Local, es proposa que el
Ple adopte el següent ACORD:
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PRIMER. Aprovar, amb caràcter provisional, la modificació de
l’Ordenança Fiscal Reguladora de la taxa per l’Aprofitament Especial del Domini
Públic per Entrada de Vehicles a través de les Voreres i per Reserva d’Espai en la
via pública per a aparcament exclusiu i per a càrrega i descàrrega de mercaderies
que quedarà redactada conforme a l’ANNEX adjunt al dictamen de la Comissió
Informativa, que serà diligenciat pel Sr. Secretari General del Ple.
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SEGON. Exposar al públic el dit acord durant el termini de 30 dies, a
l'efecte de que puga ser examinat pels interessats, els que podran efectuar en
l'esmentat termini, les al·legacions i reclamacions que estimen oportunes, tot això de
conformitat amb el que preveu l'article 17 del Reial Decret Legislatiu 2/2004.
Simultàniament
publicar
el
text
de
l’Ordenança
aprovat
provisionalment, en l'espai WEB de l'Ajuntament, a efectes de facilitar la presentació
de reclamacions o suggeriments.
TERCER. L'indicat acord provisional s'entendrà definitivament adoptat,
si durant el dit període no es presentaren les al·legacions a què es refereix l'apartat
anterior, romanent en vigor fins a la seua modificació o derogació. En cas contrari
s'adoptarà l'acord definitiu que procedisca.
QUART. Publicar l'acord definitiu o provisional elevat a tal categoria, i
el text de modificació de l'Ordenança, en el Butlletí Oficial de la Província”.
De conformitat amb el dictamen emés per la Comissió Informativa núm.
1, El Ple, en votació ordinària i per unanimitat, ACORDA aprovar la proposta
anterior.
11.01.07. 15198/2019/GEN - PROPOSTA MODIFICACIÓ DE L’ÍNDEX ALFABÈTIC
DE VIES PÚBLIQUES.
Es dóna compte de la proposta formulada per la Sra. Esmeralda Torres
Guillén, regidora delegada d’Hisenda, que copiada literalment diu:
“La Junta de Govern local, en sessió celebrada el dia 14 d´octubre de
2019, de conformitat amb el que establixen l'article 127.1.a) de la Llei 7/1985, de 2
d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i l’article 117 del Reglament
Orgànic del Ple d'este Ajuntament, va aprovar el projecte de modificació de l’índex
alfabètic de vies públiques.
Considerant que esta s'ha tramitat d’acord amb el que establixen
l'article 117 i següents del Reglament esmentat.
Resultant que en el termini concedit a l’efecte, el Grup Polític municipal
Vox ha presentat esmena al text del projecte aprovat per la Junta de Govern Local,
es proposa que el Ple adopte el següent ACORD:
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PRIMER. Inadmetre a tràmit l´esmena presentada al text de
l’Ordenança pel Sr. Portaveu del Grup Polític Municipal Vox per no fer referència a la
proposta de modificació i no procedir, per tant, entrar a valorar-la.
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SEGON. Aprovar, amb caràcter provisional, la modificació de l’índex
alfabètic de vies públiques, que quedarà redactada conforme a l'ANNEX adjunt al
dictamen de la Comissió Informativa, que serà diligenciat pel Sr. Secretari General
del Ple.
TERCER. Exposar al públic el dit acord durant el termini de 30 dies, a
l'efecte de que puga ser examinat pels interessats, els que podran efectuar en
l'esmentat termini, les al·legacions i reclamacions que estimen oportunes, tot això de
conformitat amb el que preveu l'article 17 del Reial Decret Legislatiu 2/2004.
Simultàniament publicar el text de l’Ordenança aprovat provisionalment,
en l'espai WEB de l'Ajuntament, a efectes de facilitar la presentació de reclamacions
o suggeriments.
QUART. L'indicat acord provisional s'entendrà definitivament adoptat, si
durant el dit període no es presentaren les al·legacions a què es refereix l'apartat
anterior, romanent en vigor fins a la seua modificació o derogació. En cas contrari
s'adoptarà l'acord definitiu que procedisca.
QUINT. Publicar l'acord definitiu o provisional elevat a tal categoria, i el
text de modificació de l'Ordenança, en el Butlletí Oficial de la Província.
SEXT. Notificar el present acord al Grup Polític Municipal Vox”.
De conformitat amb el dictamen emés per la Comissió Informativa núm.
1, El Ple, en votació ordinària i per vint-i-tres vots a favor dels grups polítics
municipals Compromís per Torrent, Ciudadanos, Popular i Socialista, i dos vots en
contra del grup polític municipal Vox, ACORDA aprovar la proposta anterior.
11.01.08. 15198/2019/GEN - PROPOSTA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA
FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LA FORMALITZACIÓ DE LA
CONCESSIÓ DE L’ÚS DE LOCALS I INSTAL·LACIONS UBICADES EN ELS
MERCATS MUNICIPALS .
Es dóna compte de la proposta formulada per la Sra. Esmeralda Torres
Guillén, regidora delegada d’Hisenda, que copiada literalment diu:
“La Junta de Govern local, en sessió celebrada el dia 16 d´octubre de
2019, de conformitat amb el que establixen l'article 127.1.a) de la Llei 7/1985, de 2
d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i l’article 117 del Reglament
Orgànic del Ple d'este Ajuntament, va aprovar el projecte de modificació de
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l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la Formalització de la Concessió de l’Ús
de Locals i Instal·lacions Ubicades en els Mercats Municipals .
Considerant que esta s'ha tramitat d’acord amb el que establixen
l'article 117 i següents del Reglament esmentat.
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Resultant que en el termini concedit a l’efecte, no s´ha presentat cap
esmena al text del projecte aprovat per la Junta de Govern Local, es proposa que el
Ple adopte el següent ACORD:
PRIMER. Aprovar, amb caràcter provisional, la modificació de
l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la Formalització de la Concessió de l’Ús
de Locals i Instal·lacions Ubicades en els Mercats Municipals que quedarà redactada
conforme a l’ANNEX adjunt al dictamen de la Comissió Informativa, que serà
diligenciat pel Sr. Secretari General del Ple.
SEGON. Exposar al públic el dit acord durant el termini de 30 dies, a
l'efecte de que puga ser examinat pels interessats, els que podran efectuar en
l'esmentat termini, les al·legacions i reclamacions que estimen oportunes, tot això de
conformitat amb el que preveu l'article 17 del Reial Decret Legislatiu 2/2004.
Simultàniament publicar el text de l’Ordenança aprovat provisionalment,
en l'espai WEB de l'Ajuntament, a efectes de facilitar la presentació de reclamacions
o suggeriments.
TERCER. L'indicat acord provisional s'entendrà definitivament adoptat,
si durant el dit període no es presentaren les al·legacions a què es refereix l'apartat
anterior, romanent en vigor fins a la seua modificació o derogació. En cas contrari
s'adoptarà l'acord definitiu que procedisca.
QUART. Publicar l'acord definitiu o provisional elevat a tal categoria, i el
text de modificació de l'Ordenança, en el Butlletí Oficial de la Província”.
De conformitat amb el dictamen emés per la Comissió Informativa núm.
1, El Ple, en votació ordinària i per unanimitat, ACORDA aprovar la proposta
anterior.
11.01.09. 17105/2019/GEN - MOCIÓ CONJUNTA GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS
SOCIALISTA, POPULAR, CIUDADANOS I VOX PER A REBUTJAR ELS
DISTURBIS I MANIFESTACIONS DE VIOLÈNCIA A CATALUNYA.
Es dóna compte de la moció conjunta dels grups polítics municipals
Socialista, Popular, Ciudadanos i Vox, amb el contingut següent:
“A la vista de los acontecimientos acaecidos en las últimas semanas en
Cataluña, se propone la adopción de los siguientes acuerdos:
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Primero.- El Ayuntamiento de Torrent, manifiesta su más profundo
rechazo a los disturbios y actuaciones violentas que se vienen produciendo en las
calles de diversos municipios de Calaluña en las últimas jornadas, y condena
cualquier tipo de comportamiento, sea cual sea su procedencia, que coarte la
libertad o atente contra la convivencia pacífica de las personas en sus ciudades.
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Segundo.- El Ayuntamiento de Torrent, insiste en que el ejercicio de la
libertad de expresión y de manifestación no puede derivar en ningún momento hacia
la violencia y condena, en consecuencia, cualquier actuación o disturbio que, de
manera oportunista, se ampare en estas libertades.
Tercero.- El Ayuntamiento de Torrent quiere mostrar su apoyo a todos
los responsables locales que durante estos días defienden esos derechos, así como
a las instituciones, gobiernos, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y
quienes, responsablemente, trabajan por la libertad y seguridad de sus vecinos y
vecinas, dado que garantizar los derechos a la ciudadanía forma parte de las
responsabilidades que las instituciones, entre ellas, los Gobiernos Locales, tienen
hacia los ciudadanos.
Cuarto.- El Ayuntamiento de Torrent, finalmente, hace un llamamiento,
al respeto de la legalidad, la defensa de la Constitución, y la unidad democrática.”
Pel grup municipal Compromís per Torrent es presenta esmena
d’addició que literalment diu:
“L’Ajuntament de Torrent denuncia i condemna l’ús d’armament
antiavalot il·legítim per part de les forces de seguretat de l’estat en les recents
mobilitzacions de Catalunya (en aquest cas, pilotes de goma i de foam, llançades
directament contra manifestants: les lleis permeten trets indirectes, però no directes,
com milers de testimonis han explicat; i proheibeix explícitament a Catanuya l’ús de
les pilotes de goma, arran de l’amputació de l’ull d’Esther Quitana durante la vaga
general de 2012), que han desembocat en amputacions i lesions en globus oculars i
testicles de diversos manifestants. Així mateix, es rebutgen les pràctiques policials
inmorals de presumptes infiltracions de membres de les forces de seguretat de
l’estat en les esmentades mobilitzacions (com ha sigut documentat en diversos
vídeos i fotografíes divulgades per xarxes sociales), i lús de violència gratuïta i
desproporcionada contra ciutadans i ciutadanes que tractaven d’actuar sobre els
incendis, atendre ciutadans ferits o retirar material perillós per als seus establiments i
vivendes, així com tambè les actuaciones desmesurades contra manifestants ja
reduïts i controlats, que no suposaven cap perill per a les forces de seguretat de
l’estat, fins i tot en manifestacions i concentracions de solidaritat pacífiques, sense
aldarulls registrals, com és el cas de les produïdes a Madrid, Valènca i altres ciutat
de l’estat espanyol.”
S’absenta de la sala de sessions la regidora Sra Patricia Sáez Orea.
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Sotmesa a votació l’esmena presentada pel grup polític municipal es
desestimada per vint-i-tres vots en contra dels grups polítics municipals Vox,
Ciudadanos, Popular i Socialista, i dos vots a favor del grup polític municipal
Compromís per Torrent.
S'incorpora de nou a la sessió la regidora Sra Patricia Sáez Orea
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El Ple, en votació ordinària i per vint-i-tres vots a favor dels grups
polítics municipals Vox, Ciudadanos, Popular i Socialista, i dos abstencions del grup
polític municipal Compromís per Torrent, ACORDA aprovar la moció anterior.
12. CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN.
12.01. DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA DES DEL 28 DE
SETEMBRE FINS AL 24 D’OCTUBRE DE 2019, DEL NÚM. 4009 AL NÚM. 4455
INCLUSIVAMENT.
Es dona compte i el Ple queda assabentat, dels decrets adoptats per
l'Alcaldia des del 28 de setembre fins al 24 d’octubre de 2019, del número 4009 al
número 4455, ambdós inclusivament.
12.02. 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 21.32, 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
02/12/2019 10:23:16
ALCALDE

EL SECRETARI GENERAL
DEL PLE,

Firmado por : FERNANDO SALOM HERRERO
Fecha firma : 02/12/2019 9:01:11
AC : ACCVCA-120
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