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Sessió Ordinària del Ple, del dia
06/02/2020.
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.
*Extraordinària 28/12/2019
*Ordinària 09/01/2020
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2. 45/2020/GEN.- DONAR COMPTE AL PLE DELS INFORMES AMB OBJECCIÓ O
DISCONFORMITAT EMESOS PER LA INTERVENCIÓ MUNICIPAL EN EL QUART
TRIMESTRE DE 2019.
3. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 1, D'ECONOMIA, HISENDA, PERSONAL,
MODERNITZACIÓ I OCUPACIÓ.
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3.01. 17483/2019/GEN – CONCESSIÓ BONIFICACIÓ DEL 50% EN LA QUOTA
DE L’ICIO PER DECLARAR L’OBRA ESPECIAL INTERÉS, A LA SRA.
LOURDES MONSERRAT ROYO TORDERA.
4. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 2,
SEGURETAT CIUTADANA I MOBILITAT.

D'URBANISME,

MEDI

AMBIENT,

4.01. 11059/2019/GEN - SOTMETIMENT A INFORMACIÓ PÚBLICA DEL
PROJECTE DE MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGOU PER AL CANVI
D’ÚS DE LA PARCEL·LA MUNICIPALSITUADA A LA PLAÇA
MARQUESAT 8.
4.02. 1365/2020/GEN – MOCIÓ GRUP MUNICIPAL POPULAR PER A LA
CREACIÓ D’UN PLA DE SOTERRAMENT DE CONTENIDORS.
5. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 3, ADMINISTRACIÓ, BENESTAR SOCIAL,
EDUCACIÓ I JOVENTUT.
5.01. 1418/2020/GEN – MOCIÓ GRUP MUNICIPAL POPULAR PER A
GARANTIR EL DRET DELS PARES A L’ELECCIÓ DE LA LLENGUA
VEHICULAR EN L’EDUACIÓ DELS SEUS FILLS.
6. ASSUMPTES SENSE DICTAMINAR.
6.01. 1836/2020/GEN – AJUDES PROJECTES D’INVERSIÓ, MILLORA,
MODERNITZACIÓ I DOTACIÓ D’INFRAESTRUCTURES I SERVEIS EN
POLÍGONS INDUSTRIALS I ENCLAVAMENTS TECNOLÒGICS PER A
L’EXERCICI 2020.
7. TRÀMIT EXTRAORDINARI.
7.01. ASSUMPTES SENSE DICTAMINAR.
7.01.01. 2133/2020/GEN - MOCIÓ URGENT GRUP POLÍTIC MUNICIPAL
COMPROMÍS PER TORRENT PER A L’ADAPTACIÓ DE LA NORMATIVA
I ESTRUCTURES MUNICIPALS AL PLA INTEGRAL DE RESIDUS
(PIRCV).
8. CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN.
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8.02. PRECS I PREGUNTES.
1. APROVACIÓ DE LES ACTES DE SESSIONS ANTERIORS.
Validar en: https://www.torrent.es/PortalCiudadano/
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8.01. DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA DES DE L’1 FINS AL 30
DE GENER DE 2020, DEL NÚM. 1 AL NÚM. 406 INCLUSIVAMENT.

S'aproven, per unanimitat, les actes de les sessions, extraordinària
celebrada el dia 28 de desembre, i ordinària celebrada el 9 de gener de 2020.
2. 45/2020/GEN.- DONAR COMPTE AL PLE DELS INFORMES AMB OBJECCIÓ O
DISCONFORMITAT EMESOS PER LA INTERVENCIÓ MUNICIPAL EN EL QUART
TRIMESTRE DE 2019.
Es dóna compte, i el Ple queda assabentat dels informes amb objecció
o disconformitat emesos en el quart trimestre de 2019 que a continuació es
relacionen:
“Per la present, adjunt li remet còpia dels informes amb objecció o
disconformitat emesos en el quart trimestre de 2019 que a continuació es relacionen:
1170-2019 Relació de Factures
1220-2019 Relació de Factures
1276-2019 Relació de Factures
1277-2019 Relació de Factures
1333-2019 Relació de Factures
1393-2019 Relació de Factures
1543-2019 Relació de Factures
1569-2019 Relació de Factures
1594-2019 Relació de Factures
1627-2019 Relació de Factures
1657-2019 Relació de Factures
1658-2019 Relació de Factures”.
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3. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 1, D'ECONOMIA, HISENDA, PERSONAL,
MODERNITZACIÓ I OCUPACIÓ.
3.01. 17483/2019/GEN – CONCESSIÓ BONIFICACIÓ DEL 50% EN LA QUOTA DE
L’ICIO PER DECLARAR L’OBRA ESPECIAL INTERÉS, A LA SRA. LOURDES
MONSERRAT ROYO TORDERA.
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Es dóna compte de la proposta formulada per la regidora delegada
d’Hisenda, que es transcriu a continuació:
“1r. Vista la sol·licitud presentada en data 14/11/2019 (Registre
d’entrada núm. 2019034797) per la Sra. Lourdes Monserrat Royo Tordera amb DNI.
núm. 53204169V, 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
Campoamor, núm. 5 (Referència cadastral 8587516YJ1688N0001AB).
Vist que per Decret d’Alcaldia núm. 5453/2019, de 5 d’agost s’ha
concedit llicència d’obres per a la reforma i rehabilitació d’aquest immoble.
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:
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 la ZONA CENTRE (Subzona
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1-A) en l'Àrea proposada del Nucli Històric Tradicional – Bé deRellevància Local
(NHTBRL), segons l'article 4.1 de la Llei 9/2017, de 7 d'abril, de la Generalitat, de
modificació de la Llei 4/1998, del Patrimoni Cultural Valencià, per tant la Zona Centre
del PGOU, són BRL per ministeri directe de la llei.”
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4t. Vist que l’import pendent de la liquidació a practicar seria de
5.947,67€. Si s’aplica, en el seu cas, la bonificació sol·licitada i susceptible de ser
concedida l’import ascenderia a 2.973,84€.
Per tant, tenint en compte els fonaments aportats i 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, 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 històric-artístiques, 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. Lourdes Monserrat Royo Tordera
amb DNI. núm. 53204169V, 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
Campoamor, núm. 5 (Referència cadastral 8587516YJ1688N0001AB).
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 per unanimitat, ACORDA, aprovar la moció anterior.
4. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 2,
SEGURETAT CIUTADANA I MOBILITAT.

D'URBANISME,

MEDI

AMBIENT,

4.01. 11059/2019/GEN - SOTMETIMENT A INFORMACIÓ PÚBLICA DEL
PROJECTE DE MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGOU PER AL CANVI D’ÚS DE
LA PARCEL·LA MUNICIPALSITUADA A LA PLAÇA MARQUESAT 8.
Es dóna compte de la proposta de l'epígraf el tenor literal de la qual que
es trasllada a continuació:
“A instància de la Delegació de Gestió de la Ciutat i Seguretat,
l’Arquitecte Municipal ha redactat el Projecte de modificació puntual del PGOU per al
canvi d’ús de la parcel·la municipal situada a la Plaça Marquesat 8 d’equipament
assistencial a equipament residencial dotacional.
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L’Ajuntament ha emès mitjançant Decret 4995/2019 informe ambiental i
territorial estratègic favorable per no tindre efectes significatius sobte el medi ambient
i la resolució s’ha publicat al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana de 23 de
desembre de 2019.
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Mitjançant ofici de 29 d’octubre de 2019 s’ha demanat l’informe de la
Direcció General d’Aviació Civil previst a la Disposició Addicional Segona del R.D.
2591/1998 sobre ordenació d’aeroports d’interès general i la seua zona de servei.
Per part de la cap de Secció de Gestió Urbanística i el Secretari
General del Ple s’emet informe de 9 i 10 de gener de 2019 que conté les següents
consideracions jurídiques:
“I.- Objecte.
L’objecte de la modificació projectada és el canvi d’ús d’una parcel·la
dotacional de titularitat municipal, situada a la Plaça Marquesat 8, amb referència
cadastral 7274110YJ1677S, que passaria d’equipament assistencial a equipament
residencial dotacional (QR)
Es tracta d’una modificació de l’ordenació detallada del PGOU.
L’ús residencial dotacional (QR) es defineix a l’annex IV de la Llei
5/2014 d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge (LOTUP) com “vivendes
destinades a residència permanent en règim de lloguer per a col·lectius desfavorits
(persones majors, discapacitats o menors de 35 anys)”.
II.- Competència municipal
D’acord amb el que estableix l’article 44.5 de la Llei 5/2014 de 25 de
juliol de la Generalitat, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la
Comunitat Valenciana, la competència per a la formulació i tramitació dels plans
d’àmbit municipal i per a l’aprovació d’aquells que modifiquen l’ordenació detallada
és municipal.
III.- Procediment
Una volta conclòs el procediment simplificat d’avaluació ambiental i
territorial estratègica d’acord amb els articles 50 i 51 de la Llei 5/2014 de 25 de juliol,
amb l’emissió d’informe ambiental i territorial estratègic favorable es seguiran els
tràmits previstos a l’article 57 de la LOTUP.
D’acord amb aquest article procediria sotmetre a informació pública per
un període mínim de quaranta-cinc dies amb les mesures de publicitat previstes a
l’article 53.2; consultar els organismes afectats – amb petició dels informes exigibles
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Procedeix efectuar consultes a l’Associació de Veïns la Marxadella com
a interessat a l’expedient.
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d’acord amb la legislació sectorial – i les entitats subministradores dels serveis
urbans que puguen resultar afectades.

Per tant, procedeix la publicació del corresponent anunci en el Diari
Oficial de la Comunitat Valenciana i en premsa escrita de gran difusió, indicant la
direcció electrònica on es pot consultar la documentació que estarà a disposició del
públic.
IV.- Òrgan competent
No s’estableix en la legislació quin és l’òrgan competent per a acordar
sotmetre el planejament a informació pública, per la qual cosa podriem entendre que
correspon sempre a l’alcaldia al tindre la competència residual. No obstant això
l’article 123.1 i) de la Llei Reguladora de les Bases de Régim Local estableix que el
Ple es l’òrgan competent per a “l’aprovació inicial del planejament general i
l’aprovació que pose fi a la tramitació municipal dels plans i els demés instruments
d’ordenació previstos en la legislació urbanística”. Com que a la legislació valenciana
no existeix el tràmit d’aprovació inicial del planejament general s’entén que és
assimilable al sotmetiment a informació pública i que per tant és el Ple l’òrgan
competent per a adoptar l’acord.
D’acord amb el que disposa l’apartat 2 de l’article 123 de l’esmentada
Llei de Bases per a l’adopció de l’acord es requereix majoria absoluta del nombre
legal dels membres del Ple, al tractar-se de la tramitació d’instruments de modificació
del planejament general.
V.- Recursos.
Contra l’acord no es pot interposar cap recurs per tractar-se d’un acte
de tràmit que no decideix directa ni indirectament el fons de l’assumpte, no
determina l’impossibilitat de continuar el procediment ni produeix indefensió ni perjuí
irreparable a drets ni a interessos legítims.”
Per tant, d’acord amb els informes emesos a l’expedient i fent ús de la
delegació de competències atribuïda per Decret 2667/2019, es proposa al Ple que
per majoria absoluta adopte l’ACORD següent
Primer.- Sotmetre a informació pública el Projecte de modificació
puntual del PGOU, redactat per l’arquitecte municipal, per al canvi d’ús de la
parcel·la municipal situada a la Plaça Marquesat 8 d’equipament assistencial a
residencial dotacional, durant un termini de quaranta-cinc dies hàbils, inserint
anuncis -els quals indicaran la direcció electrònica per a la consulta- en el Diari
Oficial de la Generalitat Valenciana i en un diari no oficial d’àmplia difusió en la
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Segon.- Sotmetre a consultes l’esmentat projecte durant un termini de
quaranta-cinc dies, amb petició d’informes a les empreses subministradores i
comunicació a l’Associació de Veïns La Marxadella”.
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localitat, posant a disposició del públic la documentació en les dependències de
l’ajuntament i en la seu electrònica municipal.

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.
4.02. 1365/2020/GEN – MOCIÓ GRUP MUNICIPAL POPULAR PER A LA
CREACIÓ D’UN PLA DE SOTERRAMENT DE CONTENIDORS.
Es dóna compte al Ple de la moció, amb el text resultant de l’aprovació
per la comissió informativa núm. 2 de l’esmena d’addició presentada pel grup
municipal Compromís per Torrent, que es reproduix a continuació:
"Los contenedores soterrados se están introduciendo en las ciudades
cada vez más, sobretodo en entornos urbanos con poco espacio, cascos históricos,
turísticos, localidades donde quieren mejorar la estética de sus calles y plazas. A
través de los contenedores soterrados y el desarrollo de los mismos, estamos
contribuyendo a una concepción ingeniosa y más estética de nuestro espacio
urbano.
Las principales ventajas de este sistema de recogida de residuos
sólidos urbanos son una mayor capacidad de recogida, al estar soterrados se puede
incrementar la capacidad de los contenedores. La estética también es mejor al
unificar los colores y tamaños de cada una de las bocas que asoman, evitando
acumulación de residuos en la superficie y mejorando la salubridad de la vía pública
en la que se ubican. También incrementan la seguridad vial, al mejorar la visibilidad
respecto a una isla de contenedores tradicionales. Aunque también tiene
desventajas, como un mayor coste de instalación y mantenimiento, aunque la
durabilidad es mucho mayor.
En Torrent ya tenemos experiencia en la instalación de este sistema de
contenedores. Hasta ahora, todos los instalados son mediante la carga lateral,
mediante un mando a distancia que abre la tapa, eleva el contenedor a la rasante de
la vía pública y permite al camión su retirada de forma totalmente automática.
En los últimos años se han instalados islas ecológicas enterradas en la
calle Valencia, la zona del Xenillet, Camí Reial, Fray Antonio Panes, Baviera, Virgen
del Olivar, Padre Prudencio, Pintor Genovés, Seis de Diciembre, Plaza Sant Jaume,
Gómez Ferrer y el cruce de San Valeriano con la Avenida al Vedat. También hay en
Parc Central, pero son de recogida neumática.
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Desde el Grupo Municipal del Partido Popular de Torrent,
consideramos que desde el Ayuntamiento de Torrent se debería de realizar un
estudio de idoneidad de implantación por zonas, de nuevas islas ecológicas
soterradas en la ciudad. Además de un Plan de Soterramiento de Contenedores
quinquenal, dotado de presupuesto cada año, en el que el ayuntamiento se
comprometa a instalar este tipo de contenedores.
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Visto el documento "En lo Esencial Coincidimos", para el que nos
reunimos los diferentes grupos municipales que así lo quisieron, a principios de la
actual legislatura, el Soterramiento de Contenedores es una propuesta del programa
electoral del Partido Popular para las Elecciones Municipales de 2019 en el que el
resto de grupos políticos coinciden.
Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal del Partido Popular presenta
los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO. - Instar al gobierno municipal de Torrent a elaborar un
estudio de idoneidad de implantación de contenedores soterrados por zonas, de
nuevas islas ecológicas en el término municipal de Torrent, que contemple un
reciclaje integral separativo mínimo entre envases, vidrio, papel, resto y orgánico.
SEGUNDO. - Instar al gobierno municipal de Torrent a crear un Plan de
Soterramiento de Contenedores cuatrienal, dotado de presupuesto cada año y
llevarlo a cabo".
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.
5. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 3, ADMINISTRACIÓ, BENESTAR SOCIAL,
EDUCACIÓ I JOVENTUT.
5.01. 1418/2020/GEN – MOCIÓ GRUP MUNICIPAL POPULAR PER A GARANTIR
EL DRET DELS PARES A L’ELECCIÓ DE LA LLENGUA VEHICULAR EN
L’EDUACIÓ DELS SEUS FILLS.
Es dóna compte al Ple del text de la moció aprovada per la comissió
informativa núm. 3, que incorpora les esmenes formulades pels grups polítics
municipals Vox i Ciudadanos, que es reproduix a continuació:
"EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Constitución Española en su Artículo 27.1 sobre los derechos
fundamentales y libertades públicas: "Todos tienen el derecho a la educación. Se
reconoce la libertad de enseñanza".
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El Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana establece en su
artículo 6 que la lengua propia de la Comunidad Valenciana es el valenciano, que el
idioma valenciano es el oficial en la Comunidad Valenciana, al igual que lo es el
castellano, que es el idioma oficial del Estado. Todos tienen derecho a conocerlos, a
usarlos y a recibir la enseñanza del y en idioma valenciano. La Generalitat
garantizará el uso normal y oficial de las dos lenguas, y adoptará las medidas
necesarias para asegurar su conocimiento. Además, en su apartado cuarto el
mencionado artículo señala que nadie podrá ser discriminado por razón de su
lengua.
Sigue diciendo el Estatuto de nuestra Comunidad que se otorgará
especial protección y respeto a la recuperación del valenciano, que la ley
establecerá los criterios de aplicación de la lengua propia en la Administración y la
enseñanza y que se delimitarán por ley los territorios en los que predomine el uso de
una y otra lengua, así como los que puedan ser exceptuados de la enseñanza y del
uso de la lengua propia de la Comunidad Valenciana.
El Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana. Artículo 8.1.
Sobre los derechos de los valencianos y valencianas: "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, en particular, en la
Declaración Universal de Derechos Humanos; en los Pactos Internacionales de
Derechos Civiles y Políticos y de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; en la
Convención Europea de Derechos del Hombre y Libertades Fundamentales, y en la
Carta Social Europea".
El artículo 24 de la Ley 4/1983, de 23 de noviembre, de uso y
enseñanza del valenciano incluido en el capítulo II referente a sus excepciones,
señala que:
1. La obligatoriedad de aplicar el valenciano en la enseñanza en los
territorios señalados como de predominio valenciano-parlante en el título quinto,
quedará sin efecto de manera individual cuando los padres o tutores que lo soliciten
acrediten fehacientemente su residencia temporal en dichos territorios y expresen, al
formalizar la inscripción, el deseo de que a sus hijos o tutelados se les exima de la
enseñanza del valenciano.
2. El Consell de la Generalitat Valenciana introducirá progresivamente
la enseñanza del valenciano en los territorios de predominio lingüístico castellano
relacionados en el título quinto, y favorecerá cuantas iniciativas públicas y privadas
contribuyan a dicho fin. Todo ello sin perjuicio de que los padres o tutores residentes
en dichas zonas puedan obtener la exención de la enseñanza del valenciano para
sus hijos o tutelados, cuando así lo soliciten al formalizar su inscripción.
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La Ley 4/2018 de 21 de febrero por la que se regula y promueve el
plurilingüismo en el sistema educativo valenciano es un texto que lejos de
contemplar la diversidad cultural y la riqueza del idioma lo único que persigue es la
consecución de hacer primar la lengua valenciana sobre el resto de lenguas, no sólo
las vehiculares en el Estado español, sino también de otras lenguas extranjeras
dando una falsa apariencia de proyección global que nada tiene que ver con la
realidad.
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Además, hay que recordar que el Tribunal Superior de Justicia de la
Comunidad Valenciana señaló en la sentencia nº 165/18 que existían preceptos
clave que hacían contrario a derecho el modelo lingüístico propuesto por el Consell
del Botànic. Había preceptos contrarios a derecho en el decreto nº 9/2017, de 27 de
enero del Consell, y hay preceptos contrarios a derecho en la ley 4/2018, de 21 de
febrero, de la Generalitat, por la que se regula y promueve el plurilingüismo en el
sistema educativo valenciano, puesto que repiten muchas cuestiones del decreto
anulado por el TSJCV. Por lo que la aplicación de la ley 4/2018 en los centros
educativos de la Comunidad Valenciana es del todo cuestionable.
Desde el PARTIDO POPULAR defendemos la pluralidad de esta tierra
y el derecho que tienen las familias a elegir la educación que quieren para sus
hijos/as. El Estado no puede sustituir a las familias con el único objetivo de imponer
un "modelo único en valenciano" y acabar con el derecho de las zonas castellano
hablantes. La misma Ley 4/2018 del Plurilingüismo en su preámbulo lo dice: "tiene
que ser un modelo único para favorecer una implantación en todas las zonas". Es
decir, la ley no tiene en cuenta a las zonas castellano hablantes y resulta un ejercicio
de irresponsabilidad legal y social dicha Ley.
Recientemente tuvo lugar, en la localidad de Orihuela, una reunión
presidida por el Conseller de Educación, con las direcciones de todos los centros,
para dar respuesta a la preocupación generalizada que supone la aplicación de la
Ley 4/2018. En la reunión, de forma absolutamente oficiosa, pues la Ley 4/2018
sigue en vigor y por tanto es obligatorio su cumplimiento, se ofreció por parte de los
representantes autonómicos, a los centros educativos, ante las numerosas
dificultades planteadas por los docentes para llevar a cabo el texto legislativo, la
posibilidad de acogerse al artículo 8 referido a programas experimentales, pero sin
que en ningún momento se les planteara la posibilidad de modificar o adaptar el
texto legal a la realidad social y geográfica del alumnado al que se dirige,
únicamente señalando una aplicación progresiva e inicial en el primer curso de
Secundaria y siguientes.
Las leyes tienen que cumplirse, por tanto, la propuesta del Sr. Marzà es
inviable. Según el calendario de implantación de la ley 4/2018 los centros de
Educación Secundaria, Formación Profesional y Formación de Personas Adultas
deberán elaborar el Proyecto Lingüístico de Centro (PLC) durante el curso 20192020 para la implantación del Programa de Educación Plurilingüe a partir del curso
2020-2021; no se contempla una aplicación progresiva. Y los programas
experimentales a los que hace mención la Ley 4/2018 en su artículo 8, no son
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viables porque se dice textualmente que solo se podrán "autorizar programas
plurilingües experimentales innovadores siempre que cumplan o superen los
objetivos establecidos en esta ley".
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Ante esta falta de rigor, puesto que la solución que el Conseller de
educación da a los centros educativos y sus familias es el incumplimiento de la
norma y la falta de compromiso por parte del Gobierno Valenciano de actuar
respetando los derechos constitucionales que asisten al alumnado y sus familias, el
Grupo Municipal Popular presenta los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- El Ayuntamiento de Torrent insta al Consell de la
Generalitat Valenciana a:
1. Derogar los artículos de la Ley 4/2018 de 21 de febrero de La
Generalitat por la que se regula y promueve el plurilingüismo en el sistema educativo
valenciano que supongan la vulneración a las excepciones contempladas en la Ley
de Usos y Enseñanzas del Valenciano, garantizando el derecho de los padres a la
elección de la lengua vehicular en la educación de sus hijos de acuerdo a la
singularidad del territorio en el que se reside.
2. Instar a la Conselleria de Educación a que cualquier instrucción que
se le dé a los centros sobre la implantación de la Ley 4/2018 del Plurilingüismo que
está prevista para el próximo curso 2020-2021 sea por escrito para dar respaldo
jurídico a los centros educativos.
3. Aprobar los proyectos lingüísticos de centro en base a la
planificación (en la que al menos el 30% de los centros, en cada área de influencia,
oferten líneas en castellano) los resultados académicos y una consulta vinculante a
todas las familias.
4. Velar por que haya una oferta suficiente en castellano y en
valenciano para que las familias puedan ejercer su derecho a elegir la lengua en la
que quieran que sus hijos sean escolarizados.
5. Instar al Gobierno de España a la realización de un Pacto Nacional
de Educación.
6. Hacer efectivo el cumplimiento de la legalidad vigente en materia
educativa, con especial relevancia al artículo 27 de la Constitución Española donde
se garantiza que la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la
personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a
los derechos y libertades fundamentales y el derecho de los padres y madres a
elegir libremente la educación que quieren para sus hijos e hijas.
7. Respetar y hacer cumplir la normativa vigente para garantizar la
enseñanza de nuestros hijos e hijas en las dos lenguas cooficiales de la Comunidad
Valenciana tal y como establece nuestro Estatuto de Autonomía, sin ningún tipo de
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discriminación e imposición de una lengua sobre la otra, así como garantizar el
respeto al contexto sociolingüístico de las zonas castellanohablantes delimitadas en
la Ley 4/1987, de 23 de noviembre, de uso y enseñanza del valenciano en la
Comunidad Valenciana.
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8. Se realizarán las modificaciones legislativas necesarias para que el
Plan General Anual, que aprueba el Consejo Escolar, donde se recoge la
programación de las actividades complementarias y extraescolares, sea puesto de
manera obligatoria en conocimiento de los padres, preferentemente a través de
medios electrónicos. En relación con las actividades complementarias se detallará
en todo caso, el objeto de la misma, su finalidad, los contenidos, la formación de las
personas que la impartan y las entidades o personas que desarrollen la actividad en
caso de que sean personal ajeno al centro.
SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo a la Presidencia de la
Generalitat Valenciana, a los Grupos políticos con representación en Les Corts
Valencianes y a la Federación Valenciana de Municipios y Provincias”.
De conformitat amb el dictamen emès per la Comissió Informativa núm.
3, el Ple, en votació ordinària i per tretze vots en contra dels grups polítics municipals
Compromís per Torrent i Socialista, i dotze vots a favor dels grups polítics municipals
Vox, Ciudadanos i Popular, ACORDA, desestimar la moció anterior.
6. ASSUMPTES SENSE DICTAMINAR.
6.01. 1836/2020/GEN – AJUDES PROJECTES D’INVERSIÓ, MILLORA,
MODERNITZACIÓ I DOTACIÓ D’INFRAESTRUCTURES I SERVEIS EN
POLÍGONS INDUSTRIALS I ENCLAVAMENTS TECNOLÒGICS PER A
L’EXERCICI 2020.
Es dona compte de la proposta que formula el Delegat de l’Àrea
d’Estratègia, Innovació i Economia, que es trasllada a continuació:
“Vista la Resolució de 8 de gener de 2020, del president de l'Institut
Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), per la qual es convoquen ajudes per
a projectes d'inversió per a la millora, modernització i dotació d'infraestructures i
serveis en polígons, àrees industrials i enclavaments tecnològics, amb càrrec al
pressupost de l'exercici 2020, publicada en el DOGV número 8721, de data 20 de
gener de 2020.
Vista així mateix l'Ordre 22/2016, de 27 d'octubre (DOGV 7906, de 28
d'octubre de 2016), de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius,
Comerç i Treball, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió
de subvencions en matèria d'industrialització, i les seues modificacions aprovades
per Ordre 6/2017, de 7 de març (DOGV 7996, 09.03.2017) i per l'Ordre 3/2019, de
14 de març (DOGV 8509, 20.03.2019).
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Seran subvencionables els projectes de millora, modernització i dotació
d'infraestructures i servei, sempre que s'ajusten a alguna de les tipologies indicades
en l'apartat 3 de l'article 3r de la convocatòria.
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Així mateix, les subvencions convocades són ajudes a projectes i/o
actuacions anuals, executables en l'exercici 2020, és a dir, els projectes podran
haver-se iniciat abans de la presentació de la sol·licitud de l'ajuda, però només seran
subvencionables els treballs realitzats des de l'1 de gener de 2020 fins al 31 de
desembre de 2020.
Atés que el pressupost subvencionable del projecte, calculat com a
suma dels imports susceptibles de subvenció, haurà de ser igual o superior a 25.000
€. No obstant això, si el pressupost del projecte supera els 200.000 euros es limitarà
a aquesta quantitat l'import base per a calcular la subvenció de la forma prevista en
l'article 5.1. de la convocatòria.
L'ajuda consistirà en una subvenció de fins al 100% dels costos
considerats com a subvencionables amb les limitacions indicades en el paràgraf
anterior.
Vist finalment el que es disposa pels articles 6 i 7 de la convocatòria,
respecte del termini i forma de presentació de les sol·licituds, així com sobre els
criteris d'avaluació, s'ha redactat l'oportuna Memòria Tècnica sobre la base de les
propostes presentades pels departaments d'Urbanisme i Mobilitat.
A la vista de tot això, i tenint en compte que el termini per a sol·licitar
les corresponents ajudes finalitza el pròxim dia 14 de febrer de 2020, és pel que per
aquesta Delegació s'eleva a l'Ajuntament Ple l'adopció del següent ACORD:
Primer.- Participar en la convocatòria d'ajudes per a projectes
d'inversió per a la millora, modernització i dotació d'infraestructures i serveis en
polígons, àrees industrials i enclavaments tecnològics, per a l'exercici 2020,
realitzada per Resolució de 8 de gener de 2020, del president de l'Institut Valencià
de Competitivitat Empresarial (IVACE) i publicada en el Diari Oficial de la Generalitat
Valenciana número 8721, de data 20 de gener de l'actual.
Segon.- A aquest efecte, aprovar la Memòria Tècnica que
s'acompanya, redactada conforme al model que s'acompanya a la convocatòria, per
a la Millora, Modernització i Dotació d'Infraestructures i Serveis en Polígons, Àrees
Industrials i Enclavaments Tecnològics Exercici 2020, i que ascendeix a un import
total de 200.000 €.
Tercer.- Sol·licitar de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial
(IVACE) una subvenció econòmica per import de DOS-CENTS MIL EUROS
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Quart.- Formalitzar les declaracions responsables i certificats exigits en
l'article 6 de la Resolució reguladora de la convocatòria de subvenció per a la
sol·licitud d'aquesta.
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(200.000 €), destinada a finançar les operacions previstes en el document aprovat
en l'apartat anterior.

Cinqué.- Facultar de manera expressa a l'Alcaldia-Presidència per a
formalitzar quants documents siguen necessaris per a sol·licitar la subvenció de què
es tracta”.
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.
7. TRÀMIT EXTRAORDINARI.
Amb l’especial declaració d’urgència prèvia, que s’aprova 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, s’acorda
tractar els assumptes que, exposats a continuació, no han estat inclosos en l’ordre
del dia de la sessió:
De conformitat amb el que s'estableix en l'article 91 del Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, de 28 de
novembre i l'article 142 del Reglament Orgànic del Ple de l'Ajuntament de Torrent,
sotmesa a votació l'aprovació del caràcter urgent de la moció és aprovada per
unanimitat.
7.01. ASSUMPTES SENSE DICTAMINAR.
7.01.01. 2133/2020/GEN - MOCIÓ URGENT GRUP POLÍTIC MUNICIPAL
COMPROMÍS PER TORRENT PER A L’ADAPTACIÓ DE LA NORMATIVA I
ESTRUCTURES MUNICIPALS AL PLA INTEGRAL DE RESIDUS (PIRCV).
Es dona compte al Ple de la moció de l'epígraf amb la incorporació a
l'exposició de motius de l'esmena presentada pel grup polític municipal Ciutadans,
resultant el text següent:
“Exposició de Motius
La revisió actualitzada del Pla Integral de Residus de la Comunitat
Valenciana (PIRCV) es va aprovar en compliment del que disposa l’article 27 de la
Llei 10/2000, de 12 de desembre, de la Generalitat, de residus, i de la Llei 5/2014, de
25 de juliol, de la Generalitat, d’ordenació del territori, urbanisme i paisatge, així com
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El PIRCV defineix al seu articulat qüestions cabdals, com la delimitació
del concepte de residu, la incorporació dels requisits i criteris mediambientals als
contractes i llicències emeses per l’administració valenciana; regula la recollida i
l’emmagatzematge, així com les disposicions específiques per als residus domèstics
i assimilables.
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també de la Llei 1/2019, de 5 de febrer de la Generalitat, per als plans d’acció
territorial de caràcter sectorial.

Addicionalment disposa els mecanismes municipals de compliment del
propi decret, mitjançant els Plans Locals de Gestió, el Consell de Participació
Ciutadana i l’establiment de zones d’influència per a una millor gestió dels residus,
aplicant polítiques de proximitat.
Les determinacions arreplegades al Pla Integral de Residus vinculen
els diferents instruments d’ordenació urbanística i són d’obligat compliment tant per a
les entitats de caràcter públic com per a les entitats privades.
Per tant el PIRCV opera amb caràcter vinculant i normatiu sobre tots
els residus generats en l’àmbit territorial valencià.
En línia amb el PIRCV, des de Compromís entenem que la prevenció
de residus constitueix la primera prioritat en el procés de la gestió dels residus,
preparant-los des dels punts de generació i recollida, a l’objecte de facilitar una millor
reutilització i reciclatge posterior dels mateixos.
En aquest sentit també la pedagogia sobre la importància del reciclatge
és fonamental per a assolir els objectius de lluita contra el canvi climàtic i la millora
de la salut humana i mediambiental. Així, dins dels Plans Locals de Residus, la
norma obliga que les entitats locals disposen de la figura de l’educador ambiental,
les quals informaran i assessoraran la ciutadania, les empreses i als comerços sobre
el compliment de la normativa mediambiental i les millors pràctiques en matèria de
gestió de residus en l’àmbit de l’economia circular municipal.
Els educadors i educadores específicament treballen informant en tot el
que fa referència a la prevenció en la generació de recursos domèstics i
assimilables, així com en la preparació per a la reutilització i la recollida selectiva en
origen.
En aquest cas a Torrent li correspondria obligatòriament disposar de 4
educadors ambientals a jornada completa abans de l’1 de gener de 2021.
Finalment des de Compromís volem destacar el paper de les entitats
locals en matèria de reutilització i reciclatge, més si cap quan són de manera directa
els responsables del servei de recollida de residus, així com també de l’aprovació i
execució del plans locals de residus.
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Fer esment a l'article 45 de la Constitució Espanyola, a través del qual
s'estableix un mandat global de protecció del medi ambient, conforme al qual els
poders públics han de vetlar per la utilització racional de tots els recursos naturals
amb la finalitat de protegir i millorar la qualitat de vida i defensar i restaurar el medi
ambient.
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Per a l'execució del PIRCV, cal tindre en compte el marc europeu i les
diverses qüestions associades a la seua execució, les quals podem trobar en la
Directiva 2006/12/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 5 d'abril de 2006. Així
com tindre constància de la nova directiva Marco de Residus, directiva 2018/85 1,
com les seues respectives modificacions.
D'acord amb la Llei 22/2011 i les seues respectives modificacions, igual
que l'article 14 de la PIRCV: Les entitats locals podran establir plans locals de
residus, en l´àmbit de les seues competències. Aquests plans no podran
contravindre el que es disposa en la normativa comunitària, nacional ni autonòmica
de residus. En el nostre cas, els plans locals de residus hauran d'executar-se de
manera col·laborativa amb els Consorcis de residus de la Comunitat Valenciana, així
com el pla de recollida selectiva, els educadors ambientals i tot el que es disposa en
l'article anteriorment esmentat.
D'acord amb la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de Transparència, Bon Govern
i participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana i de l'article 15 de la PIRCV:
Tots els Consorcis i ens locals competents dels serveis de valorització i eliminació de
residus domèstics i assimilables hauran de tindre un Consell de Participació
Ciutadana degudament constituït i en funcionament, amb l'objectiu d'assessorar els
òrgans de govern del Consorci en la presa de decisions i acords, com a òrgan
consultiu i de participació ciutadana.
Així com l'aprovació d'unes normes de funcionament del Consell, el
qual funcionarà d'acord amb les normes de funcionament aprovades.
És per tot això que des de Compromís per Torrent presentem davant
del Ple de Torrent, per al seu debat i si escau aprovació, les següents PROPOSTES
D’ACORD:
1) El Ple de l’Ajuntament de Torrent insta el Govern Municipal a
l’adaptació immediata de la legislació municipal al Decret 55/2019, de 5 d’abril, del
Consell, pel qual s’aprova la revisió del Pla Integral de Residus de la Comunitat
Valenciana (PIRCV).
2) El Ple de l’Ajuntament de Torrent insta al Govern Municipal a
presentar i/o aprovar les modificacions pressupostàries necessàries per tal de donar
compliment, amb immediatesa, a totes aquelles disposicions del PIRCV que ja han
entrar en vigor, en concret i molt especialment les següents:

Pàgina 17 de 19

Ple Ordinari 06-02-2020

b) A la recollida selectiva obligatòria d’envasos lleugers, paper-cartró,
vidre i bioresidus en tots els establiments de gestió pública o públicoprivada, com ara
centres de dia, residències de la tercera edat, col·legis, edificis-dependènciesoficines de tota l’administració local.
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a) A aplicar una ràtio mínima d’un contenidor de vidre de 3 m3/204
habitants censats.

c) Als costos derivats per la posada en marxa dels centres de
transferència a polígons industrials.
d) A la implantació de la recollida selectiva de bioresidus.
3) El Ple de l’Ajuntament de Torrent insta el Govern Municipal a adaptar
el planejament urbà de Torrent a les disposicions contingudes al PIRCV.
4) El Ple de l’Ajuntament de Torrent insta el Govern Municipal a
realitzar els processos selectius de personal necessaris per a donar compliment, en
temps i forma, a les exigències de recursos humans necessaris contingudes al
PIRCV.
5) El Ple de l’Ajuntament de Torrent insta el Govern Municipal a iniciar
els canvis necessaris, en la gestió i l’organització municipal, per a donar compliment
a totes aquelles disposicions del PIRCV que obligatòriament entren en vigor a partir
de l’1 de gener de 2021”.
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.
8. CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN.
8.01. DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA DES DE L’1 FINS AL 30
DE GENER DE 2020, DEL NÚM. 1 AL NÚM. 406 INCLUSIVAMENT.
Es dona compte i el Ple queda assabentat, dels decrets adoptats per
l'Alcaldia des de l’1 fins a 30 de gener, del número 1 al número 406, ambdós
inclusivament.
8.02. PRECS I PREGUNTES.
Es formulen els següents precs i preguntes durant la sessió:
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A proposta de l'Alcaldia-Presidència i per assentiment, el Ple de
l'Ajuntament de Torrent felicita el Sr. Alfred Costa per haver sigut nomenat nou
Director General d'À Punt.
I com que no hi ha més assumptes a tractar-hi, a les 20.12 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.
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