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Sessió Ordinària del Ple, del dia
05/03/2020.
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.
*Ordinària 06/02/2020

SECRETARI GENERAL DEL PLE:
FERNANDO SALOM HERRERO
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2. 2771/2019/GEN.- DONAR COMPTE AL PLE DE LA MODIFICACIÓ DEL PLA
ANUAL DE CONTROL FINANCER 2018-2019.
3.

COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 2, D'URBANISME,
SEGURETAT CIUTADANA I MOBILITAT.

MEDI

AMBIENT,

3.01. 1669/2020/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL VOX PER A LA
INSTAL·LACIÓ DE SEMÀFORS QUE REGULEN ENCREUAMENTS
CONFLICTIUS.
4. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 3, ADMINISTRACIÓ, BENESTAR SOCIAL,
EDUCACIÓ I JOVENTUT.
4.01. 3548/2020/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA AMB MOTIU
DEL 8 DE MARÇ, DIA INTERNACIONAL DE LA DONA.
4.02. 3662/2020/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS PER A
ACTIVAR EL CONSELL DE LES DONES COM A FERRAMENTA DE
PARTICIPACIÓ CIUTADANA.
5. ASSUMPTES SENSE DICTAMINAR.
5.01. 2050/2020/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL VOX SOBRE EL DIA
EUROPEU DE LA MEMÒRIA DE L’HOLOCAUST I DIA INTERNACIONAL
DE LA MEMÒRIA DE L’HOLOCAUST I DE LA PREVENCIÓ DELS CRIMS
CONTRA LA HUMANITAT.
6. TRÀMIT EXTRAORDINARI.
7. CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN.
7.01. DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA DES DEL 31 DE GENER
FINS AL 28 DE FEBRER DE 2020, DEL NÚM. 407 AL NÚM. 1116
INCLUSIVAMENT.
7.02. PRECS I PREGUNTES.

1. APROVACIÓ DE LES ACTES DE SESSIONS ANTERIORS.
S'aprova, per unanimitat, l’acta de la sessió ordinària celebrada el dia 6
de febrer de 2020.
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2. 2771/2019/GEN.- DONAR COMPTE AL PLE DE LA MODIFICACIÓ DEL PLA
ANUAL DE CONTROL FINANCER 2018-2019.
Es dóna compte, i el Ple queda assabentat de l’informe d’Intervenció
que es transcriu a continuació:
“Asunto: Modificación del PACF.
Actuación: Plan anual de control financiero
Año de aprobación, 2019.
Año de modificación, 2020.
Año de control 2018 y 2019.
Mediante informe número 69/2019 de fecha 14 de febrero de 2019 se
aprobó el Plan Anual de Control Financiero de los ejercicios 2018-2019, dándose
cuenta al Pleno del mismo en la sesión celebrada el 4 de julio de 2019.
El mencionado Plan incluía diversas áreas de riesgo: factura
electrónica, subvenciones EDUSI, contratos menores, comprobación material de los
suministros superiores a 5.000 euros, retribuciones variables y control de ingresos
mediante el impuesto sobre el valor de terrenos de naturaleza urbana.
En fecha 7 de junio de 2019 esta Intervención emitió informe número
704/2019 sobre la situación del departamento y en el que se ponía de manifiesto la
deficiente situación en la que se encuentra el departamento de Intervención por falta
de medios personales y materiales.
Ya en el citado informe se hacía mención a la posibilidad de que no se
pudiese acometer el plan anual de control financiero por la insuficiencia de medios
existentes y el exceso de carga de trabajo de la Intervención Municipal.
Además, a esta insuficiencia de medios, se añade que el departamento
de Intervención, desde la aprobación del Plan Anual, ha sufrido cambios en el
personal debido a la marcha del que había y la incorporación de nuevo personal.
Por todo esto, esta Intervención se ve obligada a modificar el plan anual de control
financiero, quedando éste de la siguiente forma:
PRIMERO. - Plan anual control financiero 2018-2019
La Intervencion Municipal ejercerá sobre ellos las funciones de control
interno previstas en la normativa aplicable, en sus dos modalidades:
a) Función Interventora
Se ejerce sobre el Ayuntamiento y los Organismos Autónomos y tiene
por objeto controlar los actos de la Entidad Local que den lugar al reconocimiento de
obligaciones y derechos, así como a la realización de pagos e ingresos que de ellos
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se deriven y a la inversión o aplicación en general de sus fondos públicos, con el fin
de asegurar que su gestión se ajuste a las disposiciones aplicables en cada caso.
En este Ayuntamiento se ha aprobado, de conformidad con lo
establecido en las bases de ejecución del presupuesto, el régimen de fiscalización
limitada previa de requisitos básicos previsto en el artículo 13 del RD 424/2017.
Los gastos e ingresos sometidos a fiscalización previa limitada serán susceptibles de
otra posterior plena que se llevará a cabo en el marco de las actuaciones de control
financiero.
b) Control financiero
Tiene por objeto verificar el funcionamiento de los servicios del sector
público local en el aspecto económico financiero para comprobar el cumplimiento de
la normativa y directrices que lo rigen y, en general, que su gestión se ajusta a los
principios de buena gestión financiera, comprobando que la gestión de los recursos
públicos se encuentra orientada por la eficacia, eficiencia, la economía, la calidad y
transparencia y por los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad
financiera en el uso de los recursos públicos locales.
El control financiero se divide, a su vez, en dos modalidades:
-

control permanente: Se ejercerá sobre el Ayuntamiento y sobre los Organismos
Autónomos y comprende tanto las actuaciones de control que anualmente se
incluyen en el correspondiente Plan Anual de control financiero, como las
actuaciones que sean atribuidas en el ordenamiento jurídico al órgano
interventor.

-

Auditoria pública: Se ejercerá sobre los Organismos Autónomos, Consorcios y
Sociedades Mercantiles y comprende:

Auditoria de cuentas: Verifica si las cuentas anuales representan en
todos los aspectos la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, de los
resultados de la entidad, y en su caso, de la ejecución del presupuesto, de acuerdo
con las normas y los principios contables y presupuestarios que le son de aplicación
y contienen la información necesaria para su interpretación y comprensión
adecuada.
Auditoria de cumplimiento y operativa: Comprueba actos, operaciones
y procedimientos de conformidad con las normas que son de aplicación, así como
valora la racionalidad económica. - financiera y su adecuación a los principios de
buena gestión.
El resultado de las actuaciones del control financiero se documentará
en informes escritos, que no revisten el carácter de suspensivos, en los que se
expondrá de forma clara, objetiva y ponderada los hechos comprobados, las
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conclusiones obtenidas y, en su caso, las recomendaciones sobre las actuaciones
objeto de control.
Ámbito de aplicación
Función
Interventora
AYUNTAMIENTO
OAM
JUNTA
LOCAL
FALLERA
OAM
FUNDACION
DEPORTIVA
OAM CONSELL
AGRARI
CONSORCIO
XARXA JOVES
CONSORCIO
GESTION
SERVICIOS
DEPORTIVOS
NOUS ESPAIS
IDEA´T
RETOSA
AIGUES
DE
L´HORTA

Control Financiero
Control
Permanente

Auditoría
De
cumplimiento
NO
NO

SI
SI

SI
SI

De
cuentas
NO
SI

Operativa

SI

SI

SI

NO

NO

SI

SI

SI

NO

NO

SI

SI

SI

NO

NO

SI

SI

SI

NO

NO

NO
NO
NO
NO

NO
NO
NO
NO

SI
SI
SI
SI

SI
SI
SI
SI

SI
SI
SI
SI

NO
NO

(*) La auditoría de cuentas de las empresas que están obligadas a
auditarse por la norma mercantil (NOUS ESPAIS Y AIGUES DE L’HORTA) queda
fuera del alcance del control financiero. -art. 29.3 A) e) del RCI-. En los pliegos no
debe figurar éste alcance y, sobre estas sociedades, solo debemos realizar la
auditoría de cumplimiento y la operativa -Art. 29.3 B) del RCIEl Plan Anual de Control Financiero recogerá tanto las actuaciones
cuya realización por el órgano interventor derive de una obligación legal como las
que anualmente se seleccionen sobre la base de un análisis de riesgos.
Respecto a las actuaciones a realizar seleccionadas en base a un
análisis de riesgos esta Intervención por los motivos expuesto en la parte primera de
este informe considera necesario modificar el PACF anterior y establecer las
actuaciones a realizar que a continuación se relacionan. Éstas han sido
seleccionadas en base al riesgo detectado por esta Intervención en el ejercicio de la
función interventora y son modificadas por la imposibilidad material de acometer las
incluidas en el anterior PACF.
Dentro estas actuaciones de control permanente planificables
encontramos las obligatorias y las seleccionables. Estas serán las siguientes:
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Obligatorias:
• FACTURA ELECTRÓNICA (artículo 12.3 de la Ley 25/2013 de impulso de la
factura electrónica). Para ello se verificará que los correspondientes registros
contables de facturas cumplen con las condiciones de funcionamiento
previstas en la ley, y en particular, que no quedan retenidas facturas
presentadas en el punto general de entrada de facturas electrónicas que
fueron dirigidas a órganos o entidades de la respectiva Administración en
ninguna de las fases del proceso. Se incluirá un análisis de los tiempos
medios de inscripción de facturas en el registro contable de facturas y del
número y causas de facturas rechazadas en la fase de anotación en el
registro contable.
• CUENTA 413 “Acreedores por operaciones pendientes de aplicar al
presupuesto”
• MOROSIDAD: De conformidad con la DA 3ª LO 9/2013, se efectuará informe
de control en el que se verifique la existencia de obligaciones derivadas de
gastos realizados o bienes y servicios recibidos para los que no se ha
producido su imputación presupuestaria.
Seleccionables:
• PERSONAL: se realizará el control financiero sobre las retribuciones
variables incluidas en las nóminas de diciembre de 2018 y junio de 2019. En
ellas se analizarán las ayudas sanitarias, las gratificaciones extraordinarias y
el complemento de equiparación retributiva.
• SUBVENCIONES: Concesión de subvenciones directas y nominativas por
parte del Ayuntamiento en el ejercicio 2019.
Respecto a las auditorias se mantiene lo aprobado en el anterior Plan
puesto que su realización se lleva a cabo a través de un contrato de colaboración
cuya formalización se ha firmado hoy día 30 de enero de 2020. Se llevarán a cabo
las siguientes actuaciones:
Auditoría de cuentas: Se verificará que la estructura y contenido de la
Cuenta General del ejercicio 2018 se adecua a la normativa vigente, así como que
los datos que figuran en el Balance y en la Cuenta del resultado económicopatrimonial reflejan la imagen fiel de las siguientes entidades: Fundación Deportiva
Municipal, Junta Local Fallera, Consell Agrari y Consorcio XarxaJoves net.
Auditoría operativa: Se analizará el cumplimiento de las normas en la
contratación de personal y se verificará que la actividad económico-financiera
realizada durante el ejercicio 2018 responde a los principios de buena gestión de las
siguientes entidades: IDEA´T, RETOSA, NOUS ESPAIS y AIGÜES DE L´HORTA.
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Auditoría de cumplimiento: Se analizará el cumplimiento de las
normas en la contratación de personal y se verificará que la actividad económicofinanciera realizada durante el ejercicio 2018 responde a los principios de buena
gestión de las siguientes entidades: NOUS ESPAIS y AIGÜES DE L´HORTA.
SEGUNDO. - PLANIFICACIÓN TEMPORAL DE LAS ACTUACIONES
Dado que esta Intervención no dispone de medios personales
suficientes para realizar el control financiero permanente se prevé el inicio de las
actuaciones de control permanente planificado de gastos se lleva a cabo en el último
semestre de 2019 y durante el ejercicio 2020.
Con respecto a las auditorias, el inicio de las actuaciones se realizará
concluido el correspondiente expediente de contratación sobre las cuentas anuales
del 2018 y 2019 que se encuentra ya adjudicado y formalizado el contrato.
TERCERO. - RESULTADOS
El resultado de las actuaciones de control permanente efectuadas por
la Intervención con respecto al Ayuntamiento y de cada una de las auditorías
realizadas a la sociedad mercantil se documentará en informes escritos, en los que
se expondrá de forma clara objetiva y ponderada los hechos comprobados, las
conclusiones obtenidas y, en su caso, las recomendaciones sobre las actuaciones
objeto de control.
Asimismo, se indicarán las deficiencias que deban ser subsanadas
mediante una actuación correctora inmediata, debiendo verificarse su realización en
las siguientes actuaciones de control.
Los informes definitivos de control financiero serán remitidos por el
órgano interventor al gestor directo de la actividad económico-financiera controlada y
al Presidente de la Entidad Local, así como, a través de este último, al Pleno, para
su conocimiento. El análisis del informe constituirá un punto independiente en el
orden del día de la correspondiente sesión plenaria.
Los informes de auditoría deberán publicarse en la sede electrónica de
la Corporación y remitirse a la IGAE.
Por último, el órgano interventor elaborará con carácter anual y con
ocasión de la aprobación de la Cuenta General, un informe resumen de los
resultados del control interno que será remitido al Pleno, a través del Presidente de
la Corporación, y a la IGAE y contendrá los resultados más significativos derivados
de las actuaciones de la función interventora y del control financiero realizados en el
ejercicio anterior.
El Presidente de la Corporación formalizará un Plan de acción que
determine las medidas a adoptar para subsanar las debilidades, deficiencias, errores
e incumplimientos que se pongan de manifiesto en el citado informe resumen”.
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3. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 2,
SEGURETAT CIUTADANA I MOBILITAT.

D'URBANISME,

MEDI

AMBIENT,

3.01. 1669/2020/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL VOX PER A LA INSTAL·LACIÓ
DE SEMÀFORS QUE REGULEN ENCREUAMENTS CONFLICTIUS.
Es dóna compte de la moció de l'epígraf, que copiada literalment diu:
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El municipio de Torrent ha crecido los últimos años sustancialmente,
tanto en edificación como en parque móvil. Esta nueva realidad ha provocado que la
organización urbanística no se ajuste, en algunos casos, a las situaciones de tráfico
que se genera; situándose algunos cruces de calles del municipio muy lejos de
favorecer una circulación razonablemente fluida.
Concretamente, hacemos referencia al cruce en el que converge las
calles Sis de Desembre y Padre Méndez; y la confluencia entre las calles Caja de
Ahorros, Padre Méndez y Plaza Unión Musical (ver Anexo I, página 1).
Sobre el primer caso, en el cruce de calles Sis de Desembre y Padre
Méndez (páginas 2-4) el problema viene originado por los vehículos que acceden
desde la C/ Sis de Desembre (procedentes de la C/ La Foyeta que recoge
abundante tráfico de Parc Central) a la vía principal, los que pretenden cruzar Padre
Méndez o girar y los que ya circulan por esta calle en los dos sentidos;
provocándose retenciones importantes al no encontrarse regulado dicho punto;
además la situación se agrava por la ubicación de los pasos de peatones.
El segundo cruce al que nos referimos (páginas 7-10), se encuentra a
pocos metros y es el situado entre las calles Caja de Ahorros (sentido salida
Autovía), Plaza Unión Musical y entrada a Padre Méndez. En esta ocasión, las
retenciones vienen originadas por la confluencia de tres vías en un mismo punto,
provocándose un “cuello de botella” que, en las horas punta, atasca prácticamente
las tres calles; por un lado, los vehículos que pretenden acceder a Padre Méndez
que se encuentran con el tráfico procedente de Plaza Unión Musical; la circulación
de esta misma plaza junto con la que viene de Caja de Ahorros dirección salida
Autovía; y por otro lado, todo este conjunto que confluye con los vehículos
procedentes de Padre Méndez.
Consideramos importante que se proceda al estudio de la zona con el
fin de proporcionar una solución a los atascos originados por mediación de
semáforos que regulen la circulación y reduzcan los tiempos de espera.
Por todo ello, el Grupo Municipal VOX TORRENT presenta el siguiente
ACUERDO:
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Instar a la Junta de Gobierno Local a realizar un estudio de la zona
afectada y ofrecer la solución más acorde con la situación originada, como la
instalación de semáforos”.
De conformitat amb el dictamen emès per la Comissió Informativa núm.
2, el Ple, en votació ordinària i per quinze vots en contra dels grups polítics
municipals Compromís per Torrent, Ciudadanos i Socialista, dos vots a favor del
grup polític municipal Vox i huit abstencions del grup polític municipal Popular,
ACORDA:
PRIMER.- Desestimar la moció transcrita anteriorment.
SEGON.- Traslladar el present acord al grup polític municipal Vox.

Àudio: 03.01.mp3
Vídeo: http://videople.es/2066

4. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 3, ADMINISTRACIÓ, BENESTAR SOCIAL,
EDUCACIÓ I JOVENTUT.
4.01. 3548/2020/GEN - MOCIÓ CONJUNTA DELS GRUPS POLÍTICS
MUNICIPALS SOCIALISTA, POPULAR, CIUDADANOS I COMPROMÍS PER
TORRENT AMB MOTIU DEL 8 DE MARÇ, DIA INTERNACIONAL DE LA DONA.
Es dóna compte de la moció de l'epígraf, que copiada literalment diu:
“EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El feminisme i la lluita pels drets de la dona no és un moviment nou. Ja
en el segle XVIII, Mary Wollstonecraft publica el 1792: «A Vindication of the Rights of
Woman: with Strictureson Political and Moral Subjects», posicionant-se com una de
les primeres obres feministes de la literatura i de la filosofia. Amb el naixement
d'aquesta obra, Wollstonecraft comença a obrir camins que reivindiquen els drets de
les dones, com l'educació, entre altres coses, possibilitant així una nova onada de
moviments socials.
El 8 de març de 1908, al voltant de 130 treballadores d'una fàbrica tèxtil
es declaraven en vaga i morien a conseqüència d'un incendi. La seua reivindicació
eren unes condicions laborals bàsiques i justes: aconseguir la jornada laboral de 10
hores, la igualtat salarial, temps per a la lactància, així com una millora de les
condicions higièniques en les quals treballaven.
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En 1910 té lloc la primera Conferència Internacional de Dones
Socialistes a Alemanya, liderada per Clara Zetkin i és allà on es proposa
commemorar el 8 de març en record de la mort d'aquestes treballadores,
denominant-ho així El Dia de la Dona Treballadora.
En 1952 les Nacions Unides declaren el 8 de març com el Dia
Internacional de la Dona, usant com a símbol d'aquesta celebració el color malva, ja
que d'aquest color eren els teixits que treballaven les dones a la fàbrica tèxtil quan
van ser cremades.
El 8 de març, es converteix en una data clau en les agendes i els
calendaris, una data que es marca com una fita en la història pels drets aconseguits,
recuperats, però també una data per a reivindicar que encara hi ha molt de camí per
recórrer. Amb tot això, la lluita per a reivindicar els drets de les dones, comença a
créixer i a expandir-se: cada vegada són més les dones i els homes que justifiquen
aquesta lluita com a seua pròpia, i reconeixen el feminisme com el moviment social
que defensa la igualtat entre dones i homes.
D'aquesta manera, una de les primeres demandes i èxits, és
l'assoliment del sufragi femení, del dret a vot, celebrat per primera vegada el 21 de
desembre de 1918 a Gran Bretanya, malgrat existir algunes restriccions respecte
dels homes. A Espanya, el sufragi universal es va aprovar l'1 d'octubre de 1931, en
la 2a República; tenint un paper destacat en aquells dies Clara Campoamor.
A Espanya la incorporació real de les dones al treball esdevé quan
aquestes comencen a formar-se per a millorar en les seues professions, sent entre
1920 i 1936, quan sorgeixen les primeres dones amb càrrecs importants.
La crisi econòmica de la dècada passada ens va portar cap a una
involució en els drets de les dones que va produir una major desigualtat,
empobriment, feminització de la precarietat, retallada en drets socials i pèrdua de
drets de la ciutadania, fins i tot de drets ja consolidats gràcies amb l'arribada de la
democràcia i l'aprovació de la Constitució Espanyola. En conseqüència, es va
produir un augment de la desocupació en les dones, on a la fi de l'any 2010 la taxa
d'atur femenina superava el 20%.
Actualment a Espanya, la bretxa salarial se situa en el 15% segons
l'INE (Institut Nacional d'Estadística), això vol dir que, encara que estiguem per
davall de la mitjana de la UNIÓ EUROPEA (bretxa salarial de gènere de 20%),
continua havent-hi una desigualtat salarial que cal eliminar. Això no solament afecta
al llarg de tota la vida laboral, sinó que, una vegada arribada l'edat de jubilació,
veiem com aqueixa bretxa es reprodueix en la pensió, deixant així a un major
nombre de dones en situació de pobresa, en edat avançada, a més.
Avui dia es donen situacions que queda de relleu que les dones
continuen patint desigualtats respecte dels homes, trobant-se amb obstacles com «el
sostre de cristall » (expressió que fa referència a la barrera invisible que representa
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les limitacions que troben les dones per a ascendir a càrrecs directius o de major
responsabilitat), així com el denominat “sòl enganxós” (la càrrega que tenen les
dones pel seu paper de cuidadores en l'àmbit privat), els diferents micromasclismes
diaris o les narratives paternalistes o condescendents des d'una mirada masculina.
També l'ús d'un llenguatge sexista, la invisibilitat de les dones en els
diferents àmbits públics com el científic, cultural, polític entre altres, en definitiva, el
que hem patit al llarg de la història.
Finalment, cal destacar per la seua contemporaneïtat, l'Agenda 2030
de Desenvolupament Sostenible, la qual marca l'acció global per al
desenvolupament fins a l'any 2030 i configura un full de ruta d'actuació connectat
entre si per a aconseguir un objectiu en comú: el desenvolupament mundial
sostenible. Dins d'aquesta Agenda 2030, trobem dos objectius (ODS) 8 i 10, els
quals vetlen per un treball digne i un creixement econòmic i per la reducció de les
desigualtats, respectivament. Són aquests objectius els que exigeixen un sistema de
governança multinivell eficaç: cada nivell de govern (internacional, nacional, regional
i local), ha de ser responsable de comprometre's, mitjançant consensos, aliances i
col·laboracions amb altres sectors, a impulsar, implementar i aconseguir les fites
marcades. Veiem, per tant, que el feminisme queda recollit dins d'Agenda 2030, com
un objectiu a implantar, aconseguir i consolidar per l'ONU.
És per tot això que proposem al Ple de l’Ajuntament de Torrent
l'adopció dels següents ACORDS:
PRIMER: Commemorar el dia 8 de març com a Dia Internacional de la
Dona i promoure activitats dirigides a reforçar el principi d'igualtat entre homes i
dones, sumant-nos al lema de l'ONU «sóc de la generació de la igualtat».
SEGON: Instar al Govern a la presentació i aprovació d'una Llei
d'Igualtat Laboral, entre homes i dones, a fi de garantir de manera efectiva el dret a
la conciliació, així com les mesures que facen possible la igualtat en l'ocupació.
TERCER: Com a Ajuntament ens comprometem a elaborar polítiques
d'igualtat de caràcter transversal i en el pressupost a avaluar i fer el seguiment dels
acords presos en matèria d'igualtat.
QUART: Impulsar polítiques que fomenten la conciliació, la
corresponsabilitat, així com la no discriminació de la dona, per a propiciar l'eliminació
de polítiques que encara es donen de forma encoberta en determinades professions
en què les dones embarassades són penalitzades pel simple fet de ser mares i
avaluades amb un «rendiment anormal».
CINQUÈ: Demanar al Govern Espanyol la ratificació del Conveni 189
de l’OIT (Organització Internacional del Treball) per a la dignificació del treball en la
llar i les cures.
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SISÈ: Com a Ajuntament ens comprometem i encoratgem la resta de
les institucions a continuar treballant per la igualtat i a avançar en el
desenvolupament de les polítiques per la igualtat i contra la violència masclista i de
gènere. Manifestem la importància del Pacte d'Estat contra la violència de gènere, i
la dotació i continuïtat pressupostària per a garantir la seua aplicació. Manifestem la
importància cívica i política del Pacte Valencià contra la violència de gènere i
masclista i la dotació i continuïtat pressupostària per a garantir la seua aplicació.
SETÈ: Donar trasllat dels presents acords a la Generalitat Valenciana, i
especialment a la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, als grups
parlamentaris de les Corts Valencianes, al Ministeri de Presidència, Relacions amb
les Corts i Igualtat del Govern d'Espanya i als diferents grups parlamentaris del
Congrés i del Senat”.
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.

Àudio: 04.01.mp3
Vídeo: http://videople.es/2067

4.02. 3662/2020/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS PER A ACTIVAR
EL CONSELL DE LES DONES COM A FERRAMENTA DE PARTICIPACIÓ
CIUTADANA.
Es dona compte de la moció de l’epigraf el tenor literal de la qual és el
següent:
“La Constitució Espanyola de 27 de desembre de 1978 consagra en
l'article 14 la igualtat davant de la Llei de tots els espanyols i espanyoles, i estableix
que “els espanyols són iguals davant de la Llei, sense que puga prevaldre cap
discriminació per raó de naixement, sexe, religió, opinió, o qualsevol altra condició o
circumstància personal o social”. Així mateix, l'article 9.2 estableix que correspon als
poders públics promoure les condicions perquè la llibertat i la igualtat de les
persones i dels grups en què s'integra siguen reals i efectives, remoure els obstacles
que impedisquen o dificulten la seua plenitud i facilitar la participació de tota la
ciutadania en la vida política, econòmica, cultural i social”.
Però el reconeixement de drets no és prou, és necessari l'acció dels
poders públics perquè siguen efectius. La situació de les dones en la nostra societat
planteja greus contradiccions ja que, tot i existir una igualtat de dret basada en la
Constitució, les desigualtats de fet per raó del sexe se segueixen donant de forma
sistemàtica. Cal que les dones aconsegueixquen una ciutadania plena que els
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permeta participar de manera activa i superar els impediments que històricament
s'han oposat a l'exercici dels seus drets socials, polítics, econòmics i culturals.
És per això que el nostre Ajuntament, com a administració pública més
propera, ha de posar en marxa polítiques d’igualtat que vagen més enllà d’organitzar
una setmana de la dona o de llegir un manifest el 8 de març.
L’article 69 de la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
Regim Local, estableix que les corporacions locals fomentaran la participació de tota
la ciutadania en la vida local. I una de les ferramentes que tenim per a fer efectius
aquest dret reconegut són els Consells Sectorials.
Considerem que és necessari que fem un pas endavant i posar en
marxa el Consell de les Dones, que implique activament les dones del nostre
municipi i es compte amb la seua participació activa, per a poder fer possible eixe
Pla d'Igualtat que l'Equip de Govern s'ha compromés a impulsar a més d'altres
funcions que li siguen encomanades segons els estatuts d'aquest òrgan de
participació.
Per tot açò proposem al Ple de l'Ajuntament de Torrent l'adopció dels
següents ACORDS:
PRIMER.- Creació del CONSELL DE LES DONES que dinamitze les
polítiques d’igualtat a la nostra ciutat. Serà un òrgan de participació que tindrà
caràcter consultiu i d’assessorament als diferents òrgans de l’Ajuntament en matèria
de dones i igualtat de gènere, entenent la necessitat que l’enfocament de gènere
siga un principi de treball transversal en la intervenció municipal.
SEGON.- El Consell de la Dona fomentarà la participació ciutadana i en
particular la participació i coordinació del teixit associatiu dins l’àmbit de les dones i
la igualtat de gènere, promovent una relació fluida entre l’Ajuntament, el teixit
associatiu i els agents socials implicats.
TERCER.- El Consell de la Dona s’adscriu a l'Àrea d'Igualtat com a
impulsora de les polítiques d’igualtat a l’entitat municipal.
QUART.- S’impulsarà un grup de treball per a redactar el Reglament
del Consell amb els objectius, la seua composició i el seu funcionament.
CINQUÉ.- Donar a conéixer aquesta iniciativa als sindicats majoritaris,
a les entitats i les associacions del municipi, així com a la resta de la població per
mitjà de la web municipal i del BIM”.
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 municipas Vox, ACORDA, aprovar la moció anterior.
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Àudio: 04.02.mp3
Vídeo: http://videople.es/2068

5. ASSUMPTES SENSE DICTAMINAR.
5.01. 2050/2020/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL VOX SOBRE EL DIA
EUROPEU DE LA MEMÒRIA DE L’HOLOCAUST I DIA INTERNACIONAL DE LA
MEMÒRIA DE L’HOLOCAUST I DE LA PREVENCIÓ DELS CRIMS CONTRA LA
HUMANITAT.
Es dóna compte de la moció de l'epígraf, que va ser esmenada a la
totalitat pel grup municipal Compromís per Torrent , el text final del qual és el
següent:
“Exposició de Motius
L’extermini programat d’essers humans, en totes les seues formes, va
aconseguir la màxima expressió sota el govern nazi Alemany des de 1933 fins la
finalització de la segona guerra mundial al maig de 1945.
Més de 12 anys de terror esguitaren Europa, amb milions de persones
assassinades en camps de concentració estesos per tot el continent, als que s’han
de sumar els milions de civils innocents, morts com a conseqüència del conflicte
armat provocat per l’Alemanya Nazi, als que s’afegiren, d’una manera o altra, els
seus col·laboradors, com va ser el cas de l’Estat Espanyol dirigit per Francisco
Franco.
Les detencions massives arreu el continent europeu farciren els camps
d’extermini, no només com a conseqüència de les accions militars i policials del propi
exercit alemany i la Gestapo, si no també per les ordres dictades per altres estats
amb afinitat ideològica amb el règim nazi, entre els que es trobava Espanya.
Parlant dels casos que més properament ens afecten, com a estat
espanyol, destaquen per la seua vinculació amb l’holocaust els jueus que la
dictadura franquista va lliurar a Hitler. Persones que fugien de l’horror nazi a mesura
que les tropes alemanyes avançaven per Europa.... per a caure en mans de Franco.
Amb motiu del Dia Internacional del Refugiat, es va fer públic
l'expedient corresponent a Jenny Kehr, dona jueva que va escapar del camp de
concentració francès de Gurs, travessant la frontera espanyola buscant
innocentment la seua llibertat. El seu cas és una prova més de la col·laboració del
règim franquista amb les autoritats nazis. El destí de Jenny Kehr va ser com el de
molts altres jueus que podien arribar a Espanya travessant els Pirineus. Detinguts a
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Coll de Nargó, a l'Alt Urgell, van ser enviats a Miranda de Ebro, on hi existia un camp
de concentració. Però a ella no la van admetre per ser dona.
D'allí, la dictadura espanyola va enviar-la a la sòrdida presó de dones
de Barcelona. Li van comunicar que seria enviada de nou a França -se ha dispuesto
su expulsión por ser judía-, va ser la decisió de les autoritats franquistes. Era la seua
sentència de mort i va decidir avançar-se. Amb el cinturó que duia, i valent-se d'un
suport de la dutxa, es va penjar a la cel·la.
Els favors entre règims criminals eren habituals i així el règim nazi
ordenà la identificació i captura de demòcrates republicans exiliats a França, com
Lluís Companys, Julián Zugazagoitia o Joan Peiró, entregats a la policia franquista
sense tractats d'extradició ni procediments legals.
En eixe camp de Miranda de Ebro, al que al·ludíem, la influència de la
Gestapo va ser molt important, sobretot a partir de la visita a Espanya del líder nazi
Heinrich Himmler en 1940. La visita oficial de Himmler tenia dos objectius principals:
repatriar als alemanys dissidents presos a Espanya, així com detindre a possibles
espies del bàndol aliat. De fet el camp va ser dirigit durant un temps per Paul Winzer,
un alt càrrec nazi. Des de 1941 fins a 1943 la Gestapo va interrogar als presoners,
organitzava el centre i fins i tot decidia les destinacions dels presos. En 1943 tenia
3.500 presoners de diferents estats.
Com a recordatori del perill feixista, a la ciutat francesa de Tarbes
s'alça un monument a la víctimes de la II Guerra Mundial en el qual se citen alguns
dels camps de concentració més famosos entre els quals es troben Auschwitz,
Mauthausen i Miranda de Ebro, camp on es repressaliaren prop de 70.000 presoners
en la dècada compresa entre els anys 1937 i 1947. Polonesos, belgues, holandesos,
txecs, iugoslaus, grecs, canadencs, austríacs i alemanys es compten entre els
ciutadans dels diferents estats afectats per la col·laboració criminal de l’estat
franquista amb el règim nazi.
L’Holocaust i la repressió de les dictadures europees va afectar
persones per la seua condició racial, religiosa, política, sexual i cultural, crims que
també inclouen l’abandonament de la població refugiada pel fet de provindre d’altres
estats, en un clar gest de xenofòbia.
Tots aquestos horrors ens obliguen a reflexionar contra els principals
motius de rerefons que estan darrere d’aquestos crims contra la humanitat: La por i
l’odi al diferent, provocat per l’ego dels dirigents polítics, que fomenten l’imperialisme
social, racial, cultural o religiós, del gran sobre el menut, sustentat en el militarisme i
la seua cultura de la violència.
Per tot allò des de Compromís per Torrent presentem davant al Ple de
l’Ajuntament de Torrent, per al seu debat i si escau aprovació, les següents
PROPOSTES D’ACORD
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1) L’Ajuntament de Torrent acorda, que d’ara endavant i coincidint amb
el Dia Europeu de la Memòria de l’Holocaust i el Dia Internacional de la Memòria de
l’Holocaust i Prevenció dels Crims contra la Humanitat, recordarà totes aquelles
persones que sofreixen o han sofert persecució, tortures i mort per la seua condició
racial, social, cultural, religiosa o de procedència.
2) L’Ajuntament de Torrent ofereix el seu suport a totes aquelles
persones que patixen o han patit per la seua condició de refugiats o migrants.
3) L’Ajuntament de Torrent honora i expressa la seua infinita gratitud a
totes aquelles persones que treballaren i treballen pels drets humans, la democràcia
i la pau arreu del món. En aquest sentit l’Ajuntament de Torrent recorda de manera
especial les dones i hòmens que patiren les conseqüències de la seua lluita
enfrontant-se al règim criminal del general Francisco Franco”.
El Ple, en votació ordinària i per tretze vots a favor dels grups polítics
municipals Compromís per Torrent i Socialista, dos vots en contra del grup polític
municipal Vox, i deu abstencions dels grup polítics municipals Ciudadanos i Popular,
ACORDA, aprovar la moció anterior.

Àudio: 05.01.mp3
Vídeo: http://videople.es/2069

6. TRÀMIT EXTRAORDINARI.
No es presenta cap assumpte en tràmit extraordinari.

7.01. DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA DES DEL 31 DE GENER
FINS AL 28 DE FEBRER DE 2020, DEL NÚM. 407 AL NÚM. 1116
INCLUSIVAMENT.
Es dóna compte i el Ple queda assabentat, dels decrets adoptats per
l'Alcaldia des del 31 de gener fins al 28 de febrer de 2020, del número 407 al número
1116, ambdós inclusivament.

7.02. PRECS I PREGUNTES.

Es formulen els següents precs i preguntes durant la sessió:
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Àudio: 07.02.mp3
Vídeo: http://videople.es/2070

I com que no hi ha més assumptes a tractar-hi, a les 20.36 la
Presidència alça la sessió de la qual s'estén esta acta, autoritzada amb les firmes del
president i del secretari general del ple, la qual cosa certifique.
Vist i plau
L'ALCALDE,

EL SECRETARI GENERAL
DEL PLE,
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