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Sessió Ordinària del Ple, del dia
05/12/2019.
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 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 30/10/2019
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2. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 1, D'ECONOMIA, HISENDA, PERSONAL,
MODERNITZACIÓ I OCUPACIÓ.
2.01.

15288/2019/GEN - AUTORITZACIÓ COMPATIBILITAT
SECUNDÀRIA SR. MANUEL HERRERO MAS.

3. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 2,
SEGURETAT CIUTADANA I MOBILITAT.
Validar en: https://www.torrent.es/PortalCiudadano/
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D'URBANISME,

MEDI

ACTIVITAT
AMBIENT,

3.01. 15701/2019/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS PER A LA
CREACIÓ D'UNA COMISSIÓ D'ESTUDI DE LA VIABILITAT PROJECTE
SOTERRAMENT DE LES VIES DEL METRO.
3.02. 17606/2019/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL POPULAR PER A LA
PROTECCIÓ I PRESERVACIÓ DE PARATGES NATURALS DE
TORRENT.
4. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 3, ADMINISTRACIÓ, BENESTAR SOCIAL,
EDUCACIÓ I JOVENTUT.
4.01. 17581/2019/GEN - APROVACIÓ PLA MUNICIPAL D'INCLUSIÓ I
COHESIÓ SOCIAL.
4.02. 17773/2019/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL VOX SOBRE L'OBLIGACIÓ
QUE LA BANDERA NACIONAL ONEGE EN ELS CENTRES PÚBLICS
D'ENSENYAMENT.
4.03.

14797/2019/GEN
DONAR
COMPTE
D’ESCOLARITZACIÓ, CURS 2019/2020.

DE

L’INFORME

5. TRÀMIT EXTRAORDINARI.
5.01. ASSUMPTES SENSE DICTAMINAR.
5.01.01. 18515/2019/GEN - MOCIÓ CONJUNTA DELS GRUPS POLÍTICS
MUNICIPALS
SOCIALISTA,
POPULAR,
CIUDADANOS
I
COMPROMÍS PER TORRENT PER A INSTAR A LA DIPUTACIÓ DE
VALÈNCIA A INCLOURE DINS DELS SEUS PRESSUPOSTOS PER
AL 2020 LA CONSTRUCCIÓ D'UNA RODONA EN LA CORBA DELS
PEONS CAMINERS.
6. CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN.
6.01. DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA DES DEL 25
D’OCTUBRE FINS AL 29 DE NOVEMBRE DE 2019, DEL NÚM. 4456 AL
NÚM. 5189 INCLUSIVAMENT.
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1. APROVACIÓ DE LES ACTES DE SESSIONS ANTERIORS.
S’aprova per unanimitat, l’acta de la sessió ordinària celebrada el dia 30 d’octubre de
2019.
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6.02. PRECS I PREGUNTES.

2. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 1, D'ECONOMIA, HISENDA, PERSONAL,
MODERNITZACIÓ I OCUPACIÓ.
2.01. 15288/2019/GEN - AUTORITZACIÓ
SECUNDÀRIA SR. MANUEL HERRERO MAS.

COMPATIBILITAT

ACTIVITAT

Es dóna compte de la proposta de l’epígraf, del contingut següent:
“Vista la sol·licitud d'autorització de compatibilitat formulada per Sr.
MANUEL VICENTE HERRERO MÁS, que ocupa, amb caràcter definitiu, el lloc de
Cap de Servei de Modernització Tecnològica i Informàtica d'aquest Ajuntament, per
a l'acompliment com a activitat secundària a temps parcial, del lloc de Professor
Associat en el Departament d'Informàtica de la Universitat de València per al curs
acadèmic 2019/2020.
Vist l'informe favorable emès pel Rector de la Universitat de València,
de conformitat amb el que es disposa en l'art. 9 de la Llei 53/1984, de 26 de
desembre, d'Incompatibilitats del Personal al servei de les Administracions
Públiques.
Considerant que, l'article 4 d'aquesta Llei 53/1984 permet
expressament la possibilitat d'autoritzar la compatibilitat, complint les restants
exigències legals, per a l'acompliment d'un lloc de treball en l'esfera docent, com a
Professor universitari associat en règim de dedicació no superior a la de temps
parcial i amb duració determinada.
Considerant la conveniència de possibilitar, sense minvament per al
servei municipal, l'exercici d'aquesta activitat docent en l'acompliment de la qual pot
ser coincident l'interès funcionarial amb el d'aquest Ajuntament.
Vist l'informe emès per la Tècnic jurídic de personal.
Considerant que, conforme a l'article 9 de la Llei 53/1984 i 92.4 de la
Llei 10/2010, és competència del Ple de l'Ajuntament l'autorització de la
compatibilitat sol·licitada, es proposa al Ple l'adopció del següent Acord:
1.- Autoritzar al funcionari Sr. MANUEL VICENTE HERRERO MAS,
Tècnic Superior d'Informàtica, la compatibilitat per a l'acompliment amb activitat
secundària a temps parcial (6 hores setmanals), del lloc de Professor Associat, en el
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departament d'Informàtica de la Universitat de València, condicionat a la
compatibilitat horària, durant el curs acadèmic 2019/2020.
2.- La present autorització de compatibilitat quedarà automàticament
sense efecte en el supòsit de canvi de lloc de treball en aquest Ajuntament.
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3.- Notificar aquest acte a l'interessat i a la Junta de Personal, perquè
en prengueu coneixement i efectes oportuns, amb expressió dels recursos que en
Dret procedisquen.
4.- Comunicar aquest acte a la Universitat de València, perquè en
prengueu coneixement i efectes oportuns”.
De conformitat amb el dictamen emès per la Comissió Informativa núm.
1, el Ple, en votació ordinària i per unanimitat, ACORDA, aprovar la proposta
anteriorment transcrita.
3. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 2,
SEGURETAT CIUTADANA I MOBILITAT.

D'URBANISME,

MEDI

AMBIENT,

3.01. 15701/2019/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS PER A LA
CREACIÓ D'UNA COMISSIÓ D'ESTUDI DE LA VIABILITAT PROJECTE
SOTERRAMENT DE LES VIES DEL METRO.
Es dóna compte de la moció de l'epígraf, el text literal de la qual és:
“Exposición de Motivos
De todos es conocida la situación de los vecinos de los barrios de Camí
de La Noria y Camí d’Albal, llevan toda la vida separados de Torrent por las vías del
metro.
Han sido varios los intentos de enterrar estas vías, o los planes puestos
en marcha por diferentes gobiernos, tanto el PP como el PSOE para llevar a cabo
este fin; pero desgraciadamente, ni uno ni otro, lo han conseguido.
Entendemos que es un gasto importante, pero el futuro del crecimiento
del municipio también lo es y esa zona está por explotar.
Creemos en la importancia que sería para Torrent poder enterrar de
una vez por todas las vías del metro en todo nuestro término municipal y, además
del beneficio que obtendrían los residentes en los barrios citados, se podrían
retomar planes de crecimiento de la ciudad por la zona del Safranar.
Por todo lo expuesto, proponemos al Pleno la adopción de los
siguientes acuerdos:
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La creación de una Comisión para el estudio del enterramiento de las
vías de metro, determinando lo siguiente:
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El alcalde ostentará la presidencia de la comisión o en quien éste
delegue.
La comisión estará integrada por un miembro de cada partido político,
con voto ponderado.
Los principales temas a tratar en dicha comisión es el enterramiento de
las vías de tren, sus costes, garantías y procesos a seguir.
Según el artículo 115.4 de la ROM, el alcalde podrá solicitar el auxilio
de expertos competentes en la materia, sin que formen parte de la
comisión.
En cuanto a los vecinos de las zonas afectadas, podrán asistir a las
comisiones con voz, pero sin voto, con el fin de estar enterados de la
situación.
En cuanto al régimen de funcionamiento y periodicidad de las sesiones:
o Al menos una vez por trimestre.
o En horario matutino.
o En la tercera semana del mes.
Comienzo de la comisión: la cuarta semana de enero de 2020.
Finalizará la tercera semana de enero de 2022.
Esta moción sustituye a la moción y a la enmienda presentadas
anteriormente”.
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 moció anterior.
3.02. 17606/2019/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL POPULAR PER A LA
PROTECCIÓ I PRESERVACIÓ DE PARATGES NATURALS DE TORRENT.
Es dóna compte de la proposta de l’epígraf, del contingut següent:
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
La preservación y protección de los parajes naturales del término
municipal de Torrent debe constituir un objetivo prioritario para potenciar y poner en
valor la riqueza y diversidad de nuestro patrimonio natural y paisajístico.
En anteriores legislaturas se recuperaron y llevaron a cabo
intervenciones en varios puntos de interés histórico y elementos patrimoniales que
detuvieron la degradación e impactos negativos que les afectaban.
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El grupo municipal del Partido Popular en el ayuntamiento de Torrent,
considera que actualmente es necesaria una protección de cuatro parajes naturales
de nuestro término municipal, como son, La Font de Sant LLuis, La Font de Mayes,
la Lloma de Muntanyana, el paraje del Clot de Bailón.
Font de Sant Lluís
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Situada en el Mas del Jutge, se tiene referencia de su existencia desde
1580. Su anterior nombre era la Font de l’Om. Dicha fuente fue la primera que
abasteció de agua potable a la población de Torrent. Junto a ella se encuentra una
de las minas de agua existentes en el término, de principios del S. XX.
La fuente y su paraje están sobre una parcela rústica de propiedad
privada (R.C.46246A033000440000).
Font de Manyes
Fuente de gran tradición entre agricultores y ganaderos de la comarca.
Era una de las fuentes existentes en el secano donde beber los agricultores y
ganaderos, así como dar agua a sus caballerías y ganados. También hasta
mediados del S.XX en este paraje era frecuentado en los meses de verano por
vecinos de Torrent, Alaquàs y Aldaia. Que pasaban unos días acampados a la
sombra de los algarrobos de la zona y en la caseta de Manyes.
Actualmente está conservada la fuente e indicada para su visita.
Además de su valor paisajístico, tiene un valor natural como punto húmedo para las
diferentes especies tradicionales del secano de Torrent, tanto en su fauna como en
su vegetación.
Esta fuente y su paraje está situada en propiedad privada. (R.C.
4624ª03000619).
Lloma de Muntanyana
Situada en la ribera del Barranc de L´Horteta, en el tramo denominado
Cortixelles. Se trata de una pinada compacta, unida al ecosistema de flora
mediterránea como coscoja, carrasca, enebro, adelfo, lentisco. Existe una fuente
junto al sendero del Reg Mil·lenari. En 2018 se conoció el anidado de una pareja de
águilas. Actualmente este paraje sufre una fuerte degradación por parte de
motoristas que realizan actividad de trial.
Este paraje es de propiedad privada de R.C. 46246ª03001408
Paraje del Clot de Bailón
Es sin duda el principal humedal de nuestro patrimonio ambiental. Por
su riqueza en especies del medio acuático, peces (carpa, barbo). Destaca el

Pàgina 6 de 13

molusco conocido como Pexinot, especie catalogada por el catálogo valenciano de
especies amenazadas. También la tortuga leprosa es importante su población.
En cuanto a las aves permanentes en este paraje destacar el calamón
o gall de canyar, Patos como el coll verd, martinetes, garza real... Es además un
punto de descanso y alimento para aves migratorias. En la ribera vemos adelfa,
tamarindos, enebros, sauce llorón, mirto, que se unen con especies de cultivo de
secano como son es la garrofera y el olivo.
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Gran parte de este paraje se encuentra en propiedad privada R.C.
46246ª02900002.
ACUERDOS
PRIMERO.- Instar al Ayuntamiento de Torrent a realización de las
siguientes actuaciones:
Que sean incluidas estas parcelas en el documento de trabajo sobre el
nuevo Plan General de Torrent. Con la calificación urbanística que se
ajuste a su valor medioambiental, patrimonial y paisajístico, para su
futura adquisición por parte del Ayuntamiento.
Que garantice para las generaciones venideras este patrimonio natural,
etnográfico e histórico de Torrent.
Que se realicen las acciones oportunas de accesibilidad para el disfrute
público de estos cuatro parajes”.
De conformitat amb el dictamen emès per la Comissió Informativa núm.
2, el Ple, en votació ordinària i per unanimitat, ACORDA, aprovar la moció anterior.
4. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 3, ADMINISTRACIÓ, BENESTAR SOCIAL,
EDUCACIÓ I JOVENTUT.
4.01. 17581/2019/GEN - APROVACIÓ PLA MUNICIPAL D'INCLUSIÓ I COHESIÓ
SOCIAL.
Es dóna compte de la proposta formulada pel Sr. José Antonio
Castillejo Durán, regidor delegat de l’Àrea d’Atenció, Solidaritat i Transport, amb el
contingut següent:
“Vista l'ordre 11/2017, de 18 de desembre, per la qual s'estableixen les
bases reguladores per a la concessió de subvencions dirigides al desenvolupament
de plans municipals d'inclusió i cohesió social i la Resolució de 29 de desembre de
2017, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i polítiques Inclusives per la qual
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es convoquen per a l'exercici 2018 les subvencions per a impulsar l'elaboració de
plans municipals d'inclusió i cohesió social.
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Considerant que el Ple en sessió celebrada el 14 de febrer de 2018 va
aprovar l'inicio de l'elaboració d'un Pla Municipal d'Inclusió i Cohesió Social (PMICS)
concorde a l'estructura arreplegada en el Pla Valencià d'Inclusió Social 2017-2020 i
per Resolució d'11 de juliol, de la Vicepresidència i Conselleria d'igualtat i Polítiques
Inclusives se'ns va concedir una subvenció per a l'elaboració del Pla en la modalitat
de subcontractació.
L'elaboració del Pla va ser adjudicada a l'Institut d'Investigació de
Polítiques de Benestar Social (POLIBIENESTAR) de la Universitat de València.
El PMICS és l'eina d'ordenació i direcció estratègica d'accions i
mesures d'inclusió i cohesió social a Torrent i pretén establir una nova governança
en les polítiques públiques, basada en una visió integral i transversal vinculada als
agents socials i recursos del territori de manera participativa i activa, a través de 6
línies estratègiques, 21 objectius operatius i 34 mesures que s'estructuren entorn de
tres eixos estratègics: la promoció de l'autonomia personal i la inclusió social, la
cohesió social i l'equitat territorial.
Les 6 línies estratègiques són les esmentades en l'informe tècnic i en
cadascuna d'elles s'indiquen els objectius a aconseguir i les actuacions a realitzar.
L'ajuntament, l'administració més pròxima a la ciutadania, té una funció
clau ja que des del coneixement directe i pròxim de les situacions de les persones es
poden construir processos integrals que beneficien a les persones, a les famílies i als
grups i col·lectius amb majorés manques i amb més urgència de ser atesos, des de
perspectives de compromís i solidaritat, per a mantenir la seua inclusió, aconseguir
la seua inserció i evitar la seua exclusió d'ací la importància d'implementar el PMICS
en el municipi.
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:
Aprovar el Pla Municipal d’Inclusió i Cohesió Social”.
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
abstencions del grup polític municipal Vox, ACORDA, aprovar la moció anterior.
4.02. 17773/2019/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL VOX SOBRE L'OBLIGACIÓ
QUE LA BANDERA NACIONAL ONEGE EN ELS CENTRES PÚBLICS
D'ENSENYAMENT.
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Es dóna compte de la moció que es reproduïx literalment a continuació:
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Uno de los principios que sustenta el programa de VOX es la defensa
de los símbolos nacionales porque ellos representan la defensa de la Nación, de
nuestro presente y nuestro futuro.
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La Ley 39/1981, de 28 de octubre, por la que se regula el uso de la
bandera de España y el de otras banderas y enseñas establece la obligación de que
la bandera de España debe ondear en el exterior ocupando el lugar preferente en los
edificios y establecimientos públicos.
mencionada:

Tal y como se establece en el artículo 3 apartado 1º de la ley

“La bandera de España deberá ondear en el exterior y ocupar el lugar
preferente en el interior de todos los edificios y establecimientos de la Administración
central, institucional, autonómica, provincial o insular y municipal del Estado.”
Asimismo, en los artículos 4 y 6 se establece:
Artículo 4: “En las Comunidades Autónomas, cuyos Estatutos
reconozcan una bandera propia, ésta se utilizará juntamente con la bandera de
España en todos los edificios públicos civiles del ámbito territorial de aquélla, en los
términos de lo dispuesto en el artículo sexto de la presente ley.”
Artículo 6: “1. Cuando se utilice la bandera de España ocupará siempre
lugar destacado, visible y de honor. 2. Si junto a ella se utilizan otras banderas, la
bandera de España ocupará lugar preeminente y de máximo honor y las restantes
no podrán tener mayor tamaño. Se entenderá como lugar preeminente y de máximo
honor:
a) Cuando el número de banderas que ondeen juntas sea impar, la
posición central.
b) Si el número de banderas que ondeen juntas es par, de las dos
posiciones que ocupan el centro, la de la derecha de la presidencia si la hubiere o la
izquierda del observador.”
No solo estamos defendiendo un símbolo, que es de todos, sino que
exigimos que se cumpla la ley 39/1981 de 28 de octubre, conocida como Ley de
Banderas pues consideramos fundamental que los jóvenes aprendan a respetar la
bandera que nos une a todos, ese símbolo que nada más y nada menos sustenta
nuestra Constitución y la Unidad de España.
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Con todo lo anterior y, siendo que los Institutos Públicos de Educación
Secundaria y Bachillerato pertenecen a la Administración Autonómica, deberán
cumplir las disposiciones de esta ley.
Por todo ello, el Grupo Municipal VOX realiza un llamamiento a los
representantes públicos de esta Corporación para que realicen un ejercicio de
responsabilidad y velen por el cumplimiento de la ley, e insta al Pleno del
Ayuntamiento de Torrent a adoptar el siguiente ACUERDO:
Validar en: https://www.torrent.es/PortalCiudadano/
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Exigir al Consell que vele por el cumplimiento de los artículos de la Ley
39/81 y se dé instrucciones a los Institutos Públicos de Educación Secundaria y
Bachillerato del municipio de Torrent, para que la bandera nacional ondee en el lugar
que le corresponde
Que se incluya la bandera oficial de la Comunidad Valenciana y la
bandera de la Unión Europea según dispone la Ley 36/1981 de 28 de octubre por la
que se regula el uso de la bandera de España y el de otras banderas y enseñas y la
Ley 8/1984 de 4 de diciembre, por la que se regulan los símbolos de la Comunidad
Valenciana y su utilización.
Así como también, que se incluyan los centros públicos de Primaria y
Formación Profesional”
Pel grup municipal Compromís per Torrent es presenta esmena a la
totalitat que literalment diu:
“Que tots els diners que suposarien la compra de banderes i instal·lació
de màstils i altres infraestructures necessàries, així com també la corresponent
inversió econòmica en mà d’obra i recursos humans a tal efecte, que es desprèn de
la moció presentada per Vox i de l’esmena d’addició presentada pel Partí Popular,
siguen redirigits a la partida pressupostària municipal d’atenció primària a les
persones en situació d’emergència social.”
Sotmesa a votació l’esmena, es desestimada per dotze vots en contra
dels grups polítics municipals Vox, Ciudadanos i Popular, dos vots a favor del grup
polític municipal Compromís per Torrent, i onze abstencions del grup polític
municipal Socialista.
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 Vox, Ciudadanos, Popular i Socialista, i dos vots en contra del grup polític
municipal Compromís per Torrent, ACORDA, aprovar la moció anteriorment
transcrita.
4.03. 14797/2019/GEN - DONAR COMPTE DE L’INFORME D’ESCOLARITZACIÓ,
CURS 2019/2020
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diu:
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Es dóna compte i el ple queda assabentat de la proposta següent, que

Patricia Sáez Orea, regidora delegada d’Educació i Publicacions,
presenta al Ple de l’Ajuntament l’Informe d’Escolarització del present curs
2019/2020, aprovat pel Consell Escolar Municipal el 22 de novembre de 2019, el
qual conté diverses propostes i sol·licituds, les quals, una vegada posades en
coneixement del Ple es traslladaran a la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport”.
5.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:
5.01. ASSUMPTES SENSE DICTAMINAR.
5.01.01. 18515/2019/GEN - MOCIÓ CONJUNTA DELS GRUPS POLÍTICS
MUNICIPALS SOCIALISTA, POPULAR, CIUDADANOS I COMPROMÍS PER
TORRENT PER A INSTAR A LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA A INCLOURE DINS
DELS SEUS PRESSUPOSTOS PER AL 2020 LA CONSTRUCCIÓ D'UNA
RODONA EN LA CORBA DELS PEONS CAMINERS.
Es dona compte de la moció conjunta dels grups polítics municipals
Socialista, Popular, Ciudadanos i Compromís per Torrent que es transcriu a
continuació:
“EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Al Ple de l’Ajuntament de Torrent, de data 05/novembre/2015, es va
aprovar per unanimitat una moció, a proposta de Compromís, en la que s’instava a la
Diputació de València a incloure dins del Pla Provincial de Carreteres la
implementació d’una solució tècnica per a reduir l’altíssima sinistralitat de
l’anomenada Corba dels Peons Caminers, on convergeixen el Camí de Xarcos Secs
i el Carrer Zurbarán.
En aquella moció l’aleshores Govern Municipal es va comprometre a
impulsar una solució tècnica, a realitzar per part deis tècnics municipals, de tal
manera que aquesta s’elevara a l’àrea de carreteres de la Diputació de València per
al següent exercici pressupostari.
Els grups sotasignats desconeixem, a la data de redacció de la següent
moció, si aquest projecte fou impulsat pel govern municipal i, per tant, elevat a
l’esmentada Diputació de València.
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Com a conseqüència, i des d’aleshores, aquest punt negre de la xarxa
viària torrentina continua sense tindre solució, tot i que hem estat assabentats, per
unes declaracions de l’alcalde de Torrent, d’un futur projecte de desdoblament de la
mateixa CV-405 des de l’Àrea Comercial del Toll de Torrent fins el municipi de
Montserrat; quedant per tant fora del seu futur àmbit d’inversions el tram anterior,
comprés des de la mateixa àrea comercial fins a Torrent.
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És per tot allò que, tal i com Compromís per Torrent va demanar en
aquell Ple Municipal de novembre de 2015, i van referendar la resta de grups del
consistori, els grups sotasignats proposen al Ple de Torrent les següents
PROPOSTES D’ACORD:
PRIMERA.- El Ple de l’Ajuntament de Torrent insta el Govern Municipal
perquè presente, prèvia consulta a l’àrea d’urbanisme d’aquest Consistori, una
solució viària per a reduir dràsticament la sinistralitat de la malaurada Corba deis
Peons Caminers de Torrent a Montserrat, a la carretera provincial CV-405, on
convergeixen el Camí de Xarcos Secs amb el Carrer Zurbarán, amb independència
del doble sentit de la via.
A títol informatiu, i fins el replantejament del projecte a confeccionar,
aquesta obra podria afectar les següents parcel·les del Polígon Fiscal Número 62 de
Torrent:
Parcel·la 27, propietat de la mateixa Diputació de València, amb una
superfície de 270 m/2.
Parcel·la 28, amb una superfície de 2066 m/2.
Parcel·la 13, amb una superfície de 1053 m/2.
Parcel·la 12, propietat de l’Ajuntament de Torrent, amb una superfície
de 1636 m/2.
Parcel·la 68, amb una superfície de 339 m/2.
Parcel·la 14, amb una superfície de 1303 m/2.
SEGONA.- El Ple de l’Ajuntament de Torrent insta el Govern Municipal
perquè la solució tècnica continguda en la proposta anterior s’eleve a l’Àrea de
Carreteres de la Diputació Provincial de València, als efectes de procedir a la seua
inclusió dins del Plans Provincials de millora de carreteres del proper exercici
pressupostari de 2020, o, en cas que aquest ja estiguera aprovat definitivament, en
el del pressupost per l’any 2021.
TERCERA.- El Ple de l’Ajuntament de Torrent insta la Diputació
provincial a que, en el cas que aquesta no tinga en compte la solució tècnica
presentada per l’Ajuntament de Torrent, projecte i desenvolupe les obres
necessàries demandades en la present moció dins del Pla Provincial de millora de
carreteres del proper exercici pressupostari de 2020, o, en cas que aquest estiguera
aprovat definitivament, en el del pressupost per l’any 2021”.
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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 moció anterior.
6. CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN.
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6.01. DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA DES DEL 25 D’OCTUBRE
FINS AL 29 DE NOVEMBRE DE 2019, DEL NÚM. 4456 AL NÚM. 5189
INCLUSIVAMENT.
Es dóna compte i el Ple queda assabentat, dels decrets adoptats per
l'Alcaldia des del 25 d’octubre fins al 29 de novembre de 2019, del número 4456 al
número 5189, ambdós inclusivament.
6.02. 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 19.54 la
Presidència alça la sessió de la qual s'estén esta acta, autoritzada amb les firmes del
president i del secretari general del ple, la qual cosa certifique.
Vist i plau
L'ALCALDE,

EL SECRETARI GENERAL
DEL PLE,

Firmado por :FERNANDO SALOM HERRERO

Firmado digitalmente por :JUAN JESUS ROS PILES

Fecha firma :11/12/2019 8:36:52
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AC :ACCVCA-120
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