SECRETARIA GENERAL DEL PLE
FS/cg

SENYORS I SENYORES ASSISTENTS:
ALCALDE PRESIDENT :
JESÚS ROS PILES (P)

Sessió Ordinària del Ple, del dia
10/09/2020.

TINENTS I TINENTES / REGIDORS I
REGIDORES:
Tinents d'Alcaldia i Regidors
Inmaculada Amat Martínez (P)
Andrés Campos Casado (P)
Raúl Claramonte Val (P)
Marina Olivares Hernández (P)
Jose Pascual Martínez Ciment (P)
Patricia Sáez Orea (P)
Jose Antonio Castillejo Durán (P)
Asunción Ferrer San Pablo (P)
Francisco José Arnau Roig (P)
Esmeralda Torres Guillén (P)
José Daniel Iserte Carbó (P)
Antonio Nebot Soriano (T)
María Desamparados Folgado Tonda (P)
José Francisco Gozalvo LLácer (P)
Dolores Roch Cazorla (P)
Ignacio Carratalá Belloch (T)
Salvador Císcar Juan (P)
Arturo García Gil (P)
Ana María Penella Busach (P)
Adelina González Borrull (P)
Pau Alabajos Ferrer (P)
Mª Carmen Silla Mora (P)
Salvador Benlloch Pascual (P)
Antonio José Martínez Moreno (P)

De conformitat amb el que es
disposa per l'apartat 3 de l'article 46 de
la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de
les bases del règim local, introduït per la
Disposició Final Segona del Real Decret
Llei 11/2020, de 31 de març, pel qual
s'adopten
mesures
urgents
complementàries en l'àmbit social i
econòmic per a fer front al COVID-19, es
procedeix a la celebració de la següent
sessió plenària en manera presencial (P)
i telemàtic (T)

INTERVENTORA MUNICIPAL:
Mª CARMEN APARISI APARISI (P)
SECRETARI GENERAL DEL PLE:
FERNANDO SALOM HERRERO (P)

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
ACTES
SESSIONS ANTERIORS.
* Ordinària 02/Juliol/2020.
* Extr. i Urgent 28/07/2020
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2.- 10655/2020/GEN - DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM.
3195/2020: AVOCACIÓ ALCALDIA.
3.- 10693/2020/GEN – DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM.
3152/2020: COMPROMÍS D’ELABORACIÓ DEL II PLA D’IGUALTAT
D’OPORTUNITATS ENTRE DONES I HOMES DE TORRENT.
4. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 1, D'ECONOMIA, HISENDA, PERSONAL,
MODERNITZACIÓ I OCUPACIÓ.
4.01. 7748/2020/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL POPULAR PER A LA
CREACIÓ D'OCUPACIÓ TEMPORAL EN TASQUES PREVENTIVES PER
AL COVID-19.
4.02. 10459/2020/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL VOX EN DEFENSA DE LA
HISPANITAT.
4.03. 10678/2020/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS PER
TORRENT PER CANVIAR EL NOM A L'AVINGUDA JOAN CARLES I PELS
PRESUMPTES CASOS DE CORRUPCIÓ VINCULATS A LA SEUA
FIGURA.
5.

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

MEDI

AMBIENT,

5.01. 10198/2020/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL COMPROMIS SOBRE LA
PLAGA DELOTTOCOCCUS ABERIAE O COTONET DE SUD-ÀFRICA.
6. ASSUMPTES SENSE DICTAMINAR.
6.01. 10280/2020/GEN – MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LA PLANTILLA DE
PERSONAL.
6.02. 11405/2020/GEN - CONVALIDACIÓ DEL DECRET NÚM. 3243, D’11
D’AGOST DE 2020, PEL QUAL S’APROVA LA MODIFICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA NÚM. MC/46/2020/SC/08.
6.03. 11142/2020/GEN – MOCIÓ GRUP MUNICIPAL POPULAR PER A LA
REOBERTURA DEL CONSULTORI AUXILIAR DEL CARRER SANTS
PATRONS.
7. TRÀMIT EXTRAORDINARI.
7.01. ASSUMPTES SENSE DICTAMINAR.
7.01.01. 11300/2020/GEN - PROPOSTA REGIDOR DELEGAT DE L’ÀREA
D’ESTRATÈGIA, INNOVACIÓ I ECONOMIA D’ADHESIÓ AL
MANIFEST PEL IMPULS I PROMOCIÓ DE LES POLÍTIQUES
PÚBLIQUES D’INNOVACIÓ COM A EINES CLAU PER A PAL·LIAR
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ELS EFECTES DEL COVID19 A LES CIUTATS DE LA XARXA
INNPULSO.
7.01.02. 12005/2020/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL VOX SOBRE
IMMIGRACIÓ IL·LEGAL.

8. CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN.
8.01. DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA DES DEL 27 DE JUNY
FINS AL 4 DE SETEMBRE DE 2020, DEL NÚM. 2611 AL NÚM. 3453
INCLUSIVAMENT.
8.02. PRECS I PREGUNTES.
8.02.01. PREC GRUP POLÍTIC MUNICIPAL COMPROMÍS PER TORRENT
SOBRE POSAR EN MARXA CAMPANYA D’INFORMACIÓ I
CONSCIENCIACIÓ CIUTADANA PER A L’ÚS RESPONSABLE DE
MASCARETES.

1. APROVACIÓ DE LES ACTES DE SESSIONS ANTERIORS.
S'aproven, per unanimitat, les actes de les sessions, ordinària
celebrada el dia 2 de juliol i extraordinària i urgent celebrada el dia 28 de juliol de
2020.
Àudio: 01.mp3
Vídeo: http://videople.es/2474

2.- 10655/2020/GEN - DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM.
3195/2020: AVOCACIÓ ALCALDIA.
Es dóna compte, i el Ple queda assabentat del decret adoptat per
l'Alcaldia, i que es transcriu a continuació:
“Atesa la situació sanitària actual, resulta convenient convocar el
Comitè Assessor del Centre de Coordinació Operativa Municipal (CECOPAL) per al
pròxim 14 d'agost.
Resultant que per Decret de l'Alcaldia núm. 2984/2020, de data 23 de
juliol, l'Alcalde va delegar les funcions inherents a l'Alcaldia Presidència de
l'Ajuntament durant el mes d'agost en els Tinents d'Alcalde.
Per tot l'exposat, de conformitat amb el que es disposa en l'article 10 de
la Llei 40/2015 d'1 d'Octubre de 2015 del Règim Jurídic de les Administracions
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Públiques, article 116 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic
de les Entitats Locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, i
article 19 del Reglament Orgànica de Govern i Administració de l'Ajuntament de
Torrent, en virtut de les facultats delegades per Decret núm. 2984/2020 de data 23
de juliol, per la present, DECRETE:
Primer.- Avocar les competències delegades pel Decret núm.
2984/2020, de 23 de juliol, pel que concerneix a la convocatòria i presidència del
Comitè Assessor del Centre de Coordinació Operativa Municipal (CECOPAL) a
celebrar el pròxim dia 14 d'agost, continuant la resta de competències delegades en
el citat Decret.
Segon.- Donar trasllat del present decret als interessats, perquè en
prenguen coneixement.
Tercer.- Que es publique Butlletí Oficial de la Província, Butlletí
d'Informació Municipal, i es done compte al Ple en la pròxima sessió que es
convoque”.

3.- 10693/2020/GEN – DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM.
3152/2020: COMPROMÍS D’ELABORACIÓ DEL II PLA D’IGUALTAT
D’OPORTUNITATS ENTRE DONES I HOMES DE TORRENT.
Es dóna compte, i el Ple queda assabentat del decret següent, que es
transcriu a continuació:
"Atès que el 5 de novembre de 2014, el Ple de l'Ajuntament de Torrent
va aprovar l'I Pla Municipal d'Igualtats entre Dones i homes 2014-2018, "amb la
finalitat de dotar a la comunitat d'un marc i instrument que contribuïsca a l'eliminació
de la desigualtat existent entre dones i homes en la societat torrentina, concorde a
les competències municipals i complementari a les polítiques nacionals i de la
Generalitat Valenciana".
Atès que en el Decret 780/2020, del 19 de febrer de 2020, es resol la
pròrroga de I'I Pla d'Igualtat d'Oportunitats entre Dones i Homes fins l'aprovació de
l'II Pla, impulsant-se l'elaboració i implementació de un II Pla, basat el seu
compromís polític i social en combatre les desigualtats entre dones i homes del
municipi.
Considerant l'article 1.1 de la Constitució Espanyola de 1978 que
estableix que "Espanya es constitueix en un Estat social i democràtic de Dret, que
propugna com a valors superiors del seu ordenament jurídic la llibertat, la justícia, la
igualtat i el pluralisme polític". Així mateix, l'article 14 proclama el dret a la igualtat i a
la no discriminació per raó de sexe. Per la seua part, l'article 9.2 consagra l'obligació
dels poders públics de promoure les condicions perquè la igualtat de l'individu i dels
grups en què s'integra siguen reals i efectives.
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Vist així mateix l'article 15 de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març,
per a la igualtat efectiva de dones i homes, que estableix que "el principi d'igualtat de
tracte i d'oportunitats entre dones i homes informarà, amb caràcter transversal,
l'actuació de tots els Poders Públics, (...).
Atenent el que es disposa per la Llei 9/2003, de 2 d'abril, de la
Generalitat, per a la Igualtat entre Dones i Homes, que en el seu article 4 es refereix
a: "Els poders públics valencians adoptaran les mesures apropiades per a modificar
els patrons socioculturals de conducta assignats en funció del gènere, amb la
finalitat d'eliminar els prejudicis, els usos i els costums de qualsevol índole basats en
la idea d'inferioritat o en funcions estereotipades de dones i homes contràries al
principi d'igualtat.
Vista la Llei 8/2017, de 7 d'abril, de la Generalitat, respecte del "dret a
la identitat de gènere i a la lliure expressió del gènere sentit com un dret humà
fonamental" (preàmbul de la Llei). Així com determina, en el seu article 2, que tant la
Generalitat com les diputacions, ajuntaments i "qualsevol entitat de dret públic o
privat vinculada o dependent d'aquestes institucions, garantiran el compliment de la
llei i promouran les condicions per a fer-la efectiva en l'àmbit de les seues
respectives competències".
Finalment, La Carta Europea per a la Igualtat de Dones i Homes en la
Vida Local - elaborada pel Consell de Municipis i Regions d'Europa - que, en els
seus principis fonamentals reconeix que: "La igualtat de dones i homes constitueix
un dret fonamental. Aquest dret ha de ser aplicat pels governs locals i regionals en
tots els camps on s'exercisquen les seues responsabilitats, la qual cosa inclou la
seua obligació d'eliminar qualsevol forma de discriminació, siga aquesta directa o
indirecta(..)".
Atès que aquest projecte de L'elaboració de l'II pla Municipal no
suposarà un cost addicional, atès que s'inclou dins de les funcions que té assumides
l'Associació per l'Igualat d'oportunitats entre Dones i Homes (ALIA) dins del seu
contracte signat a data 19 de juny de 2019 per acord de la Junta de Govern Local de
data 20 de maig de 2019. Partida pressupostària: 2311 22799(TOE).
Per tot l'anterior, i en exercici de les atribucions conferides a aquesta
Delegació en virtut de Decret de l'Alcaldia núm. 1661/2020. De 14 d'abril, RESOLC:
Primer.- Escometre l´elaboració de l'II Pla Municipal d'Igualtat
d'Oportunitats entre Dones i Homes de Torrent per el departament d´igualtat amb el
suport de la entitat ALIA, com a manifestació de la renovació i constant
desenvolupament del compromís que des de l'equip de Govern s'ha assumit,
afermant la igualtat efectiva de dones i homes com una prioritat dins del programa
polític amb la finalitat de corregir les desigualtats, les situacions en què les dones,
els homes no gaudeixen dels mateixos drets i oportunitats, contribuint a construir una
societat més justa, cohesionada i desenvolupada social i econòmicament.
Segon.- Aquest compromís municipal suposa:
– Incorporar la perspectiva de gènere en totes les polítiques locals.
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– Transmetre valors i actituds igualitàries que afavorisquen la integració
sociolaboral de les dones.
– Advocar per la implantació d'iniciatives que faciliten la conciliació de
la vida personal, familiar i laboral.
– Promocionar l'emprenedoria femenina.
– Promoure polítiques educatives i culturals en clau d'igualtat.
– Aconseguir la participació de les dones en la presa de decisions
sobre assumptes que interessen a tota la ciutadania.
– Impulsar polítiques que tinguem en compte a les dones amb major
risc de vulnerabilitat social.
– Promocionar el tractament de la imatge no discriminatòria de les
dones en els mitjans de comunicació.
– Lluitar per a eradicar la violència que s'exerceix contra les dones, fent
propi el principi de "Tolerància Zero" davant la violència de gènere.
– Defensar la igualtat a través de la cooperació, col·laborant amb les
associacions locals.
– Potenciar el teixit associatiu femení per a augmentar la participació
de les dones en tots els àmbits de la vida.
Tercer.- La col·laboració i implicació de totes les àrees i regidories en
la seua elaboració i desenvolupament com a compromís municipal.
Quart.- El treball consensuat amb altres agents socials, teixit associatiu
local i en definitiva amb la societat civil torrentina en general, com a procés
participatiu per excel·lència.
Cinquè.- La comunicació interna d´aquesta mesura a cada regidor/a
delgat/da de l'Ajuntament i als portaveus dels grups polítics municipals.
Sisé.- Establir, com a mesura inicial i fonamental per a la realització del
diagnòstic i per a el disseny del II Pla, dos grups de treball amb la següent
denominació i composició:
1. Grup informatiu i de diagnòstic del teixit social i comunitari,
formada per:
- Un o una representant del Consell Escolar Municipal.
- Un o una representant de la FAC.
- Un o una representant de la policia local de Torrent.
- Un o una representant de la Oficina d'Atenció a les Víctimes del
delicte de Torrent.
- Un o una representant del àmbit sanitari de Torrent.
- El President o presidenta a de la Junta Local Fallera de Torrent.
- El president o presidenta de la Federació de Moros i Cristians de
Torrent.
- El president o presidenta de la "Junta Central de Hermandades de
Semana Santa de Torrent"
- Les tècniques del Departament de Igualtat
- Les tècniques de ALIA.
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- Altres entitats i associacions que es consideren de rellevància per
al diagnòstic.
2. Grup tècnic per al diagnòstic i disseny formada per:
- Personal tècnic interdepartamental de les diferents àrees de
l'Ajuntament de Torrent.
- Representants sindicals.
- Les tècniques del Departament de Igualtat.
- Les tècniques de ALIA.
Seté.- Una vegada aprovat el II Pla Municipal d´Igualtat d´Oportunitats
entre Dones i Homes de Torrent, es constituirà una Comissió-Consell d'Igualtat per a
l'execució i seguiment del pla.
Vuité.- Donar trasllat del present acord a totes les delegacions, perquè
en prengueu coneixement i efectes oportuns.
Nové.- Donar compte al ple en la primera sessió que aquest celebre".
Àudio: 03.mp3
Vídeo: http://videople.es/2475

4. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 1, D'ECONOMIA, HISENDA, PERSONAL,
MODERNITZACIÓ I OCUPACIÓ.
4.01. 7748/2020/GEN - MOCIÓ CONJUNTA DELS GRUPS POLÍTICS
MUNICIPALS PER A LA CREACIÓ D'OCUPACIÓ TEMPORAL EN TASQUES
PREVENTIVES PER AL COVID-19.
Es dóna compte al Ple de la moció amb el tex resultant de l’esmena a
la totalitat presentada pel grup polític municipal Socialista, a la qual s'adhereixen tots
els grups municipals, convertint-se en moció conjunta i que literalment diu:
"Es un hecho que la pandemia de COVID-19 ha afectado de lleno al
tejido productivo y social de nuestra ciudad, estableciendo de golpe multitud de retos
que debemos asumir de forma unida, más allá de las siglas y sensibilidades.
Procede por tanto a nivel municipal adoptar medidas tanto de
protección inmediata de la salud, como de reactivación de la economía local,
aprovechando la más que favorable situación financiera del ayuntamiento de
Torrent, si bien de forma que no implique un incremento desmedido del
endeudamiento local.
Todos los grupos políticos con representación municipal, realizamos de
forma conjunta un trabajo de análisis para poder concretar las acciones prioritarias y
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los ejes estratégicos que debían concentrar los esfuerzos municipales en los
próximos meses.
Fruto de múltiples reuniones pactamos de forma unánime y conjunta un
documento que recoge más de un centenar de acciones y objetivos específicos
donde cabe resaltar, las medidas adoptadas tanto en materia económica, como de
empleo.
Por ello volviendo a reiterar el compromiso de todos los grupos
políticos con representación en la corporación municipal de Torrent acordamos:
Primero.- Desarrollar todos los puntos que se acordaron en el Plan de
Actuación Municipal.
Segundo.- Dar prioridad al punto 1.19 del PAM así como todos los
puntos referentes a la reactivación de la economía local. (Documento pactado de
forma unánime por todos los grupos políticos municipales)".
El Ple, en votació ordinària i per unanimitat, ACORDA, aprovar la
moció anterior.
Àudio: 04.01.mp3
Vídeo: http://videople.es/2476

4.02. 10459/2020/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL VOX EN DEFENSA DE LA
HISPANITAT.
Es dona compte de la moció de l’epígraf el tenor literal de la qual és el
següent:
"EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Durante las últimas semanas estamos asistiendo, en algunos países
del continente americano, especialmente en los Estados Unidos del Norte de
América, al despliegue de una furia iconoclasta que, aunque centrada en
monumentos, supone un ataque contra el legado español en el que en su momento
se llamó Nuevo Mundo.
Estos ataques están sirviendo para demonizar y falsear nuestro pasado
común, abriendo la vía para acusar de puramente racista lo que constituyó una de
las epopeyas más destacables e integradoras de la historia de la Humanidad.
A diferencia del modo en que otras naciones se implantaron en
América, lugar en el que vieron exclusivamente un espacio para la depredación, la
presencia española en América, sujeta a numerosas leyes protectoras de los
naturales, buscó la integración de aquellas sociedades dentro de las instituciones
hispanas. En las antípodas del genocidio sostenido por los más fanatizados
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cultivadores de la leyenda negra, España, hija también de aquella América, forjó una
sociedad mestiza en la cual la lengua de Cervantes permite comunicarse a cientos
de millones de personas.
Fruto del descubrimiento, empresa netamente española, se abrió un
nuevo ámbito para el desarrollo científico, económico y social de un mundo que vio
ampliados sus límites. Todo un continente poblado por multitud de sociedades cuyas
formas de vida plantearon problemas morales que, tras intensos debates, dieron
como fruto un corpus legislativo, que es considerado un precedente del Derecho
Internacional e incluso de los Derechos Humanos. La consideración de los indígenas
como súbditos de la Corona, que no esclavos, permitió la implantación de la jornada
de ocho horas laborales, la obligación del salario y el descanso dominical, entre
otros.
Lejos de las caricaturas que impulsan a las hordas ultraizquierdistas y
mundialistas que vandalizan los monumentos hispanoamericanos, la realidad de la
herencia española no supuso una aniquilación del mundo prehispánico. Prueba de
ello es el mantenimiento de muchas estructuras indígenas e incluso el ingreso de
algunos de sus linajes en la alta nobleza española. A todo ello han de sumarse la
fundación de veintisiete universidades, catorce colegios mayores, cientos de
escuelas, hospitales, redes viarias y tecnología de todo tipo que se llevó a los
nuevos territorios para su desarrollo pleno como un territorio más del Imperio
español.
Semejante esfuerzo civilizador merece que, en las plazas de sus
ciudades, idénticas a las españolas, siga brillando el bronce con el que se ha
honrado a aquellos hombres de la espada, la cruz y la pluma que contribuyeron a
dar forma a una obra de tal magnitud.
Por todo ello, no podemos permanecer impasibles ante los ataques que
reciben nuestros conquistadores, aquellos que, nacidos en la península o incluso en
la Nueva España, llegaron hasta Canadá y fundaron ciudades en lo que hoy
constituyen dos terceras partes de los Estados Unidos. Durante siglos, la presencia
hispana no supuso una amenaza para los nativos, con los cuales se establecieron
acuerdos, experiencia diplomática a la que tuvieron que recurrir incluso los
anglosajones, verdaderos responsables, en el siglo XIX, de la desaparición de las
tribus locales.
Retirar, derribar o vandalizar estatuas de personajes tales como Isabel
la Católica, Miguel de Cervantes, Cristóbal Colón o fray Junípero Sierra, entre otros,
supone no solo un absoluto falseamiento de una historia de alcance universal sino
también una grave irresponsabilidad de quien lo permite y alienta, una muestra de
hispanofobia injustificada e injustificable ante la cual los españoles no podemos
permanecer cruzados de brazos.
Por todo ello, el grupo municipal VOX TORRENT presenta los
siguientes acuerdos al Pleno:
ACUERDOS
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PRIMERO.- Reivindicar el legado español en América como muestra
de convivencia e integración multicultural y multirracial de la historia de la
Humanidad.
SEGUNDO.- Reivindicar igualmente, la cultura española, nuestra
lengua, héroes y tradiciones.
TERCERO.- Dejar constancia del orgullo que supone para nosotros
formar parte del legado de la Hispanidad, que lejos de pertenecernos en exclusiva,
forma el legado común a todos los pueblos y naciones de Hispanoamérica.
CUARTO.- Condenar los actos de hispanofobia contra nuestra
herencia en el continente americano.
QUINTO.- Instar al Gobierno de la Nación, para que, por medio del
Ministerio de Asuntos Exteriores y la Administración General del Estado en el
exterior, promueva en los países donde se desarrollan estos actos vandálicos
cuantas acciones sean precisas para defender la verdadera historia de integración y
colaboración multicultural del Imperio español en América y a proteger su memoria".
De conformitat amb el dictamen emès per la Comissió Informativa núm.
1, 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, Popular i Ciudadanos, ACORDA, desestimar la moció anterior.
Àudio: 04.02.mp3
Vídeo: http://videople.es/2477

4.03. 10678/2020/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS PER TORRENT
PER CANVIAR EL NOM A L'AVINGUDA JOAN CARLES I PELS PRESUMPTES
CASOS DE CORRUPCIÓ VINCULATS A LA SEUA FIGURA.
Es dóna compte de la moció de l'epígraf, el text literal de la qual és:
"El ciutadà Juan Carlos Alfonso Víctor María de Borbón i Borbón,
conegut amb el sobrenom de "Juan Carlos I" i amb DNI 00000010, antic ocupant del
títol de rei espanyol, va heretar el lloc de cap de l'Estat espanyol directament pel
testament polític del difunt dictador feixista Francisco Franco Bahamonde, d'acord
amb les lleis franquistes de Successió de 26 de juliol de 1947 i la de 22 de juliol de
1969.
Com en qualsevol dictadura que es preste, el referèndum sobre "La
Jefatura del Estado", promogut pel dictador Franco el 17 de juny de 1947, es
desenvolupà en un context repressiu i desproveït de garanties democràtiques, el
qual va fer callar qualsevol veu dissident front la campanya propagandística del sí, i
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es va coaccionar als votants mitjançant l'exigència de certificats de vot als
treballadors en empreses o el segellament de les cartilles de racionament.
Respecte a la llei 22/1969, per la que es proveïa la successió en la
prefectura de l'Estat, el ciutadà Juan Carlos era nomenat Rei de la següent manera:
"persona llamada en su día a sucederme, a título de Rey, al príncipe Don Juan
Carlos de Borbón y Borbón, quien, tras haber recibido la adecuada formación para
su alta misión y formar parte de los tres Ejércitos, ha dado pruebas fehacientes de su
acendrado patriotismo y de su total identificación con los Principios del Movimiento y
Leyes Fundamentales del Reino, y en el que concurren las demás condiciones
establecidas en el artículo noveno de la Ley de Sucesión".
L'article primer de l'esmentada llei 22/1969 establia que:
"Al producirse la vacante en la Jefatura del Estado, se instaurará la
Corona en la persona del Príncipe Don Juan Carlos de Borbón y Borbón".
Una Corona que mai va ser revocada, sinó introduïda com una
herència franquista dins del Títol II de la posterior Constitució Espanyola de 1978.
No obstant aquesta herència que expliquem, és públic i notori que Juan
Carlos I presenta un historial de captació de diners de més que de dubtosa
procedència, començant pel cobrament de comissions per cada barril de petroli (que
es perpetuà després de la constitució del 78), passant pel frau del fons saudí SSIF
entre les que figurava com a intermediària d'operacions Corinna Larsen, més les
comissions de 100 milions d'euros per la construcció de l'AVE a la Meca (unes
comissions mai declarades com a ingressos ni mai justificades a canvi de què es
donaven), que recentment ha acabat amb la investigació del fiscal en cap de
Ginebra per un possible delicte de blanqueig de capitals en ingressar-se eixos 100
milions en una sucursal bancària panamenya del banc suïs Mirabaud, on el
beneficiari d'eixe compte era l'aleshores Cap de l'Estat Juan Carlos I.
Que tots aquestos fets denunciats i investigats indiquen que és
raonable, just i democràtic que a la ciutat de Torrent Juan Carlos I no tinga cap
element urbanístic que servisca de record i homenatge a un personatge amb
l'historial anteriorment assenyalat.
De manera que, per la importància de tot adés explicat i per la
necessitat evident de mantenir una convivència ciutadana en condicions
de coherència, dignitat i higiene democràcia, demanem eliminar el nom i el
reconeixement de la figura de Juan Carlos I.
Per tot açò des de Compromís proposem al ple de l'Ajuntament de
Torrent l'aprovació del següent Acord:
El Ple de l'Ajuntament de Torrent manifesta la necessitat i procedència
de canviar el nom de l'Avinguda Joan Carles I, proposant a la Junta de Govern Local
com a alternativa el nom de "Avinguda de la Sobirania Popular", en homenatge als
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valors democràtics i el poder atorgat pel conjunt de la ciutadania a les institucions
que la representen".
Pel Sr. Portaveu del grup polític municipal Compromís per Torrent es
sol·licita s’emeta el vot de forma nominal.
Sometsa a votació la realització del vot nominal, s’aprova per
unanimitat.
El Ple, en votació nominal, i per vint-i-tres vots en contra dels regidors i
regidores Inmaculada Amat Martínez, Francisco José Arnau Roig, Salvador Benlloch
Pascual, Andrés José Campos Casado, Ignacio Carratalá Belloch, José Antonio
Castillejo Durán, Salvador Císcar Juan, Raúl Claramonte Val, Asunción Ferrer San
Pablo, Amparo Folgado Tonda, Arturo García Gil, Adelina González Borrull, José
Francisco Gozalvo Llácer, José Daniel Iserte Carbó, José Pascual Martínez Climent,
Antonio José Martínez Moreno, Antonio Nebot Soriano, Marina Olivares Hernández,
Ana María Penella Busach, Dolores Roch Cazorla, Patricia Sáez Orea, Esmeralda
Torrent Guillén, Juan Jesús Ros Piles, i dos vots a favor del regidor Pau Alabajos
Ferrer i la regidora Carmen Silla Mora, ACORDA, desestimar la moció anterior.
Àudio: 04.03.mp3
Vídeo: http://videople.es/2478

5. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 2,
SEGURETAT CIUTADANA I MOBILITAT.

D’URBANISME,

MEDI

AMBIENT,

5.01. 10198/2020/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL COMPROMIS SOBRE LA
PLAGA DELOTTOCOCCUS ABERIAE O COTONET DE SUD-ÀFRICA.
Es dóna compte de la moció de l'epígraf amb el contingut següent:
“EXPOSICIÓ DE MOTIUS
La plaga Delottococcus aberiae, o "cotonet de Sud-àfrica" és forana, no
existent ni al País Valencià ni en l'Estat espanyol amb anterioritat al 2009. Plaga que
va entrar en el nostre territori per importacions procedents de tercers països. És en
els primers mesos de 2009 quan es detecta en la població de Benifairó de les Valls
(València) en observar els llauradors unes deformacions molt intenses en els fruits
de tarongers i clementines, per la qual cosa ho comuniquen al servei de protecció de
vegetals de la Conselleria d'Agricultura de la Generalitat Valenciana.
Com era de suposar la plaga va arribar uns anys abans i va anar
implantant-se en aquella zona, fins a arribar a notar-se els seus danys amb
intensitat. És en aquest moment, en el de la constatació dels greus danys, quan es
procedeix a estudiar-la per a identificar a l'insecte que els provocava, arribant els
experts a la conclusió que ens trobem davant l'espècie Delottococcus aberiae,
originària de l'Àfrica subsahariana, per la qual cosa es considera que la seua entrada

Pàgina 12 de 24

Ple Ordinari 10-09-2020

en la Península es va produir per la importació de cítrics de Sud-àfrica que s'havia
realitzat anys abans pel Port de Sagunt.
El primer que cal aclarir és que es va actuar de mala fe important fruits
amb plagues d'altres països. Segon, que al ser el control d'entrada en frontera
competència estatal, la inspecció fitopatològica en l'Estat espanyol correspon al
Ministeri d'Agricultura. La falta de rigor en el control de les importacions, sense llevar
responsabilitat als exportadors de Sud-àfrica i els importadors de fruita, és
negligència del Ministeri. Aquest organisme sempre ha estat sota la direcció política
de dos partits: PP i PSOE. Valga això per a assenyalar que, quan els seus
representants al País Valencià trauen pit en defensa d'allò valencià, obliden reclamar
als seus a Madrid major contundència i tindre un comportament responsable en les
seues competències. Per tant, sense mitges tintes, s'ha d'afirmar que qui ha fallat és
Madrid i els partits que governen des de Madrid. Ara, la seua falta de gestió ha
repercutit i repercuteix en els nostres agricultors, víctimes del menyspreu cap als
valencians i la seua agricultura.
En l'actualitat ens trobem en pitjors circumstàncies en el control
d'entrada de productes hortofructícoles, ja que també es realitza en altres ports
europeus, com Rotterdam, per on estan entrant noves plagues que destrossen
l'agricultura. Ni el Govern central de Madrid, ni el de Brussel·les, ni els nostres
eurodiputats es preocupen per solucionar aquesta qüestió o que s'establisca un
control d'entrada exhaustiu en fronteres.
Des de la detecció de la plaga en 2009 fins ara, l'única ferramenta
d'acció contra la plaga ha sigut l'ús de plaguicides. Així, productes fitosanitaris que
podien ser efectius contra la plaga en un primer moment, deixen de ser-ho quan les
plagues comencen a fer-se resistents als verins que s'emprenen i que, a més,
repercuteixen negativament sobre insectes útils o sobre la salut mateixa de les
persones.
Si recordem l'ocorregut en el cas de la mosca blanca dels cítrics i el
Cales noacki, recordaran també uns camps els arbres dels quals degotaven
exageradament de melassa com a excreció d'aquesta plaga, circumstància que feia
que fóra difícilment controlable mitjançant productes fitosanitaris. L'aparició d'una
matèria activa mitjanament eficaç (butocarboxim) semblava la solució. No obstant
això, era un cost afegit i prompte van començar les generacions resistents al
producte. Va ser la introducció d'un parasitoide anomenat Cales noacki, la solució
definitiva a aquesta plaga. Vam tenir la sort de la seua aclimatació al nostre clima i
hui, la mosca blanca no suposa un risc gràcies a aquest xicotet insecte, que es troba
en totes les èpoques de l'any i en tots els seus estats de desenvolupament.
En definitiva, aquesta experiència ens confirma que les polítiques de
control de plagues han de realitzar-se amb visió de futur. És en aquest camí on ha
estat Compromís en la Generalitat des que es va formar govern en el 2015. En 2016
amb el nou pressupost van poder començar noves línies de solució. Concretament,
és en aquell moment quan comença a estudiar-se més a fons aquesta plaga i a
valorar-se la possibilitat de control mitjançant parasitoides o predadors. En aquest
sentit es van signar dos convenis amb la Universitat Politècnica de València que han
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donat resultats clarificadors, com la sintetització d'una feromona atrapadora del
Delottococcus aberiae i la cerca d'un depredador d'aquest. Si la Conselleria
d'Agricultura, gestionada per Compromís, no haguera iniciat aquelles dues línies
d'investigació contra la plaga del cotonet de Sud-àfrica, ara ens trobaríem amb els
plaguicides prohibits per la UE i sense cap solució.
Toca ara reclamar a l'actual Govern sensibilitat pels llauradors. A més
d'autoritzar la solta massiva del parasitoide, haurien d'aprovar ajudes per als
perjudicats per aquesta plaga.
Així, i després de saber d'on venim, hem de tindre clar cap a on anem.
Per tot allò exposat amb anterioritat, des de Compromís presentem les següents
PROPOSTES D'ACORD:
PRIMER.- La urgent autorització sota supervisió estatal, per part del
Ministeri a les comunitats autònomes, de la solta massiva del parasitoide Anagyrus
aberiae, que s'ha demostrat eficaç amb la lluita contra aquesta plaga, ja que la
competència en la seua solta és estatal.
SEGON.- Establir un pressupost estatal per a ajudar als perjudicats per
aquesta plaga, dotant d'ajudes per a construir amb urgència insectaris de
reproducció del parasitoide que combat el Delottococcus aberiae.
TERCER.- Exigir als partits que configuren el Govern Estatal a exercir
la necessària pressió per a l'augment del control als ports i aeroports, de productes
hortofructícoles, tant en els estatals com en els europeus, principalment el de
Rotterdam, pel qual entren els majors volums de cítrics sud-africans”.
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.
Àudio: 05.01.mp3
Vídeo: http://videople.es/2479

6. ASSUMPTES SENSE DICTAMINAR.
6.01. 10280/2020/GEN – MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LA PLANTILLA DE
PERSONAL.
Es dóna compte de la proposta formulada pel Sr. Andrés Campos
Casado, regidor delegat de l’Àrea d’Estratègia, Innovació i Economia, que copiada
literalment diu:
“Examinat l'expedient 10280/2020/GEN que s'instrueix per a la
modificació de la plantilla de personal municipal a proposta de la Regidora Delegada
de l'Àrea de Gestió de la Ciutat i Seguretat Ciutadana.
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Dins de les potestats que corresponen a les Entitats Locals, l'article
4.1.a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local està la
d'autoorganització i en l'àmbit del personal, els instruments per a fer-lo són la
plantilla de personal, l'ordenació dels llocs de treball i l'organització dels recursos
humans en l'Administració local.
Aquests instruments legals han de servir a la planificació dels recursos
humans a fi que l'organització preste els serveis públics de manera cada vegada
més eficaç i que els recursos humans i els econòmics s'utilitzen de la forma més
eficient possible, cercant la seua optimització i les millors possibilitats de
desenvolupament de les capacitats de treball del personal.
Una vegada determinat el número i competències de les Àrees de
Govern de l'Ajuntament de Torrent, en virtut de Decret d'Alcaldia núm. 1661/2020, de
14 d’abril, correspon als titulars de les diferents Àrees de Govern presentar els
projectes d'organització i estructura de les seues respectives Àrees, d'acord amb
l'art. 60.f) del Reglament Orgànic del Govern i Administració de l'Ajuntament de
Torrent.
Així, l'Àrea de Seguretat Ciutadana en el seu procés d'adaptació a
l'evolució de la nostra societat ha anat assumint competències que la Llei 17/2017,
de 13 de desembre, de Coordinació de Policies Locals de la Comunitat Valenciana,
ha inclòs específicament entre les funcions policials, com les de cooperació amb
altres Àrees municipals en els àmbits preventiu, mediador i assistencial, creant-se
unitats especialitzades en determinades matèries (Mediació, Protecció Animal,
Violència de Gènere, …) que fan necessari disposar de personal de l'Escala
Tècnica, amb destinació a aquestes unitats especialitzades.
A la vista d'això i donant-se la circumstància que recentment s'ha
produït una vacant en l'escala executiva, categoria oficial de la policia local, i a fi de
mantindre una estructura més adequada a les indicades necessitats de l'organització
i als serveis que es venen prestant des del Cos de la Policia Local, atés que es tracta
d'un supòsit excepcional per les raons indicades i mantenint el nombre de places en
plantilla:
Emesos informes per part del Servei de Personal i per part de la
Intervenció Municipal i sotmès l'expedient a negociació de la Mesa General de
Negociació en data 17 de juliol de 2020.
Vist el projecte d'acord aprovat per la Junta de Govern Local en data
20/07/2020.
Havent-se presentat esmena a la proposta per part del grup municipal
Compromís en la qual proposa, una esmena d'addició per a demanar el requisit
lingüístic de titulació per a l’accés de la plaça, en aplicació efectiu del reglament de
normalització lingüístic de Torrent, que serà el CERTIFICAT DE NIVELL C1 DE
CONEIXEMENTS DE VALENCIÀ o certificats equivalents, establert a l’Ordre 7/2017,
de 2 de març de 2017, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport,
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per la qual és regulen els certificats oficials administratius de coneixements del
valencià.
Vist l'informe emés pel Director del Servei de Personal en el qual
examina la esmena i s'informa sobre la mateixa.
Considerant que respecte la fixació del requisit lingüístic ha de realitzarse en l'expedient modificació de la relació de llocs de treball, catalogue o un altre
instrument organitzatiu subsegüent a la creació de les places, requisit que a la vista
de la normativa vigent en la nostra Comunitat Autònoma, la doctrina i la
jurisprudència sobre la matèria, ha de realitzar-se justificant-se en criteris de
raonabilitat i proporcionalitat en relació amb el lloc a exercir.
Per tot això i previ dictamen de la Comissió Informativa número u
d'Economia, Hisenda, Personal, Modernització i Mobilitat, PROPOSA:
PRIMER. Desestimar la esmena presentada pel Grup Municipal
Compromís d'acord amb els informes i consideracions precedents.
SEGON.- Modificar, inicialment, la Plantilla de Personal en els següents
termes:
1.- Amortització de la següent plaça:
CÓDI

PLAÇA

ESCALA

SUBESCALA

CLASSE

GRUP

SUBGRUP

TIPO DE
RELACIÓ

321B101008

OFICIAL

ADMON
ESPECIAL

SERVICIOS
ESPECIALES

POLICIA LOCAL Y
SUS AUXILIARES

B

--

F

2.- Creació de les següents places:
CÓDI

PLAÇA

ESCALA

SUBESCALA

CLASSE

GRUP

SUBGRUP

TIPO DE
RELACIÓ

321A203010

INSPECTOR

ADMON
ESPECIAL

SERVICIOS
ESPECIALES

POLICIA LOCAL Y
SUS AUXILIARES

A

A2

F

El requisit de titulació per a l'accés a la plaça d'inspector és títol
universitari de grau o llicenciatura o, en el seu cas, de titulació equivalent d'acord
amb la legislació bàsica de l'Estat.
TERCER.- Exposar al públic durant el termini de 15 dies, per mitjà
d'anunci en el Butlletí Oficial de la Província i en el Tauler d'anuncis electrònic de
l'Ajuntament d'acord amb el que disposa l'article 112.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases de règim Local, i l'article 169.1 del Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, aprovada per Reial decret legislatiu 2/2004, de
5 de març, durant els quals els interessats podran examinar l'expedient i formular les
al·legacions que estimen convenients.
QUART.- Aquest acord aprovatori serà considerat definitiu de no
produir-se reclamacions contra aquest durant el termini d'exposició pública, entrant
en vigor una vegada es complisca el que disposa l'article 169.5 del Reial decret
legislatiu 2/2004, de 4 de març”.
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De conformitat amb el dictamen emès per la Comissió Informativa núm.
1, el Ple, en votació ordinària i per quinze vots a favor dels grups polítics municipals
Vox, Ciutadanos i Socialista, dos vots en contra del grup polític municipal
Compromís per Torrent, i huit abstencions dels grup polític municipal Popular,
ACORDA, aprovar la proposta anterior.

6.02. 11405/2020/GEN - CONVALIDACIÓ DEL DECRET NÚM. 3243, D’11
D’AGOST
DE
2020,
PEL
QUAL
S’APROVA
LA
MODIFICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA NÚM. MC/46/2020/SC/08.
Es dóna compte de la proposta formulada pel Sr. Andrés José Campos
Casado, regidor delegat de l‘Àrea d’Estratègia, Innovació i Economia, el contingut de
la qual és el següent:
“D'acord amb l'art. 20 del Reial Decret Llei 11/2020, de 31 de març, pel
qual s'adopten mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per a
fer front al COVID-19, modificat per la Disposició final primera del Reial Decret Llei
27/2020, de 4 d'agost, de mesures financeres, de caràcter extraordinari i urgent,
aplicables a les entitats locals, per a l'aplicació del 20% del superàvit a la política de
despesa 23, la modificació pressupostària de crèdit extraordinari per a habilitar crèdit
o suplement de crèdits que haja d'aprovar-se, es tramitarà per decret o resolució del
President de la Corporació Local sense que li siguen aplicable les normes sobre
reclamació i publicitat dels pressupostos a què es refereix l'art. 169 del TRLRHL,
aprovat per Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 març. Tals Decrets o resolucions
seran objecte de convalidació en el primer Ple posterior que se celebre, exigint-se
per a això el vot favorable d'una majoria simple i la posterior publicació en el BOP.
La falta de convalidació plenària no tindrà efectes anulatoris ni
suspensius del decret aprovat, sense perjudici de la possibilitat d'acudir a la via
contenciós-administrativa, per al que el còmput de terminis es produirà a partir de la
data de publicació de l'acord plenari.
Atés el Decret núm. 3243/2020, d'11 d'agost de 2020, pel qual es va
aprovar l'expedient de modificació pressupostària núm. MC/46/2020/SC/08/11405,
mitjançant suplement de crèdit per import de 4.173,29 €, finançat amb càrrec al 20%
del superàvit pressupostari (RTGG), resultant de la liquidació de l'exercici 2019 i
destinat a l'adquisició d'un sistema de neteja ecològic i generador d'ozó purificador
per import de 2.479,29 € i així com de càmeres termogràfiques per import de
1.694,00 € IVA inclòs, per a pal·liar els efectes del COVID-19, quedant per això,
justificada la necessitat d’actuar de manera immediata.
En compliment del que es preveu en l'art. 20 del Reial Decret Llei
11/2020, pel present PROPOSTA:
PRIMER.- Elevar al Ple de la Corporació el Decret núm. 3243/2020,
d'11 d'agost de 2020, per a la seua convalidació, pel qual es va aprovar l'expedient
de modificació pressupostària núm. MC/46/2020/SC/08/11405, mitjançant suplement
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de crèdit, el qual forma part del projecte de despesa nº 2020/5/COVID/2/ “Política 23
(20% superàvit) Exp. Nº 3.
SEGON.- Publicar l'acord plenari de convalidació del decret aprovat en
el BOP”.
El Ple, en votació ordinària i per unanimitat, ACORDA, aprovar la
proposta anterior.
Àudio: 06.02.mp3
Vídeo: http://videople.es/2480

6.03. 11142/2020/GEN – MOCIÓ GRUP MUNICIPAL POPULAR PER A LA
REOBERTURA DEL CONSULTORI AUXILIAR DEL CARRER SANTS PATRONS.
Es dóna compte al Ple de la moció de l'epígraf, que copiada literalment
diu:
"EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Con la declaración de la emergencia sanitaria y la entrada en vigor del
estado de alarma, el pasado 15 de marzo de 2020, la administración sanitaria, al
igual que el resto de Administraciones Públicas, llevó a cabo una reestructuración
temporal de sus servicios, reservando para los casos de extrema urgencia la
atención sanitaria presencial. Dentro de esta modificación, en principio temporal, se
incluyó el cierre del Consultorio Auxiliar de la C/ Santos Patronos, pasando los
médicos de familia y el servicio de enfermería al Centro de Salud nº II de Torrent,
sito en la C/ Xirivella.
Esta decisión ha supuesto que millares de ciudadanos del Casco
Antiguo de Torrent se tengan que desplazar, en el mejor de los casos, alrededor de
un kilómetro para ser atendidos por su médico de cabecera. En este sentido cabe
recordar que la gran mayoría de la población residente en esta zona del núcleo
urbano supera la edad de 65 años, por lo que supone una gran molestia tener que
desplazarse hasta la C/ Xirivella dada su avanzada de edad y el estado de salud
generalizado de este segmento de población.
Este cambio tenía fecha de caducidad, puesto que, según diferentes
directivos de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, las consultas de
familia volverían al Centro Auxiliar de Santos Patronos una vez finalizado el estado
de alarma, hecho que se produjo el pasado 21 de junio, o incluso, el director de
atención primaria del Hospital General, iba más allá, afirmando en una Instrucción
Informativa que a partir del 25 de mayo los centros de Juan Llorens, en Valencia, y
Santos Patronos, en Torrent, reabrirían sus puertas. A fecha de hoy, este
compromiso no se ha materializado y, de momento, no parece que esto se produzca
en un futuro cercano.

Pàgina 18 de 24

Ple Ordinari 10-09-2020

Según fuentes de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública,
de momento no se puede retornar a pasar consulta en el Consultorio Auxiliar de
Santos Patronos ya que no se cuenta con espacio suficiente para consultas de
detección de Covid-19 y respiratorio. Extremo que los profesionales del propio centro
han desmentido, ya que se cuenta con un espacio suficiente, aislado e
independiente del resto del edificio en la zona que antes ocupaban las oficinas del
Instituto Nacional de la Seguridad Social. Sólo se trata de voluntad política,
equipando y poniendo a punto este espacio, a día de hoy en desuso, y que
devolvería a más de 3.000 vecinos el servicio de atención sanitaria que han venido
disfrutando hasta el mes de marzo, sin necesidad de desplazarse una distancia
considerable.
Los vecinos, con el apoyo de las 4 asociaciones de vecinos del Centro
Histórico, han recogido junto al Grupo Popular más de 700 firmas solicitando a la
Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública que reabra de forma inmediata el
Consultorio Auxiliar de Santos Patronos, cesando las incomodidades que supone el
traslado del servicio de medicina familia al Centro de Salud Torrent II.
Por todo lo expresado, elevamos al Pleno la adopción de los siguientes
ACUERDOS:
PRIMERO.- Instar a la Conselleria de Sanidad Universal y Salud
Pública a la reapertura del Consultorio Auxiliar de la C/ Santos Patronos en el menor
espacio de tiempo posible.
SEGUNDO.- Instar a la Conselleria de Sanidad Universal y Salud
Pública a equipar las instalaciones en planta baja con salida a la C/ Virgen del Olivar
nº38, antigua oficina del INSS, propias del Centro de Santos Patronos, para la
atención con garantías y de forma correcta frente a casos de Covid-19.
TERCERO.- Instar a la Conselleria de Sanidad Universal y Salud
Pública a incluir, en los Presupuestos Generales de la Generalitat Valenciana de
2021, una partida para la adecuación y reforma del Centro de Santos Patronos,
convirtiéndolo en un Centro de Salud Mixto, acogiendo especialidades médicas y
consultas de medicina familiar."
El Ple, en votació ordinària i per unanimitat, ACORDA, aprovar la
moció anterior.
Àudio: 06.03.mp3
Vídeo: http://videople.es/2481

7. 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:
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7.01. ASSUMPTES SENSE DICTAMINAR.
7.01.01. 11300/2020/GEN - PROPOSTA REGIDOR DELEGAT DE L’ÀREA
D’ESTRATÈGIA, INNOVACIÓ I ECONOMIA D’ADHESIÓ AL MANIFEST PEL
IMPULS I PROMOCIÓ DE LES POLÍTIQUES PÚBLIQUES D’INNOVACIÓ COM A
EINES CLAU PER A PAL·LIAR ELS EFECTES DEL COVID19 A LES CIUTATS DE
LA XARXA INNPULSO.
Es dóna compte de la proposta de l’epígraf, que copiada literalment
diu:
“El pasado 05 de junio de 2020, la Red Innpulso, encargada de

reconocer e impulsar las actuaciones que en materia de Ciencia e Innovación
realizan las administraciones locales, aprobó un manifiesto ante el posible inicio de
una crisis, cuya magnitud es todavía difícil de ver.
El Ayuntamiento de Torrent forma parte activa de la Red Innpulso
desde septiembre de 2016. Por ello, ahora más que nunca, emerge la necesidad de
aprender de los errores y trabajar de manera inteligente y coordinada para conseguir
que nuestras ciudades sean realmente resilientes, que puedan adaptarse a
circunstancias extremas como la pandemia a la que nos enfrentamos, evitando, en la
medida de lo posible, que un virus pueda determinar y controlar el futuro del
crecimiento, la conformación y el funcionamiento de las ciudades.
Ante este nuevo escenario, la Red Innpulso, pretende reafirmar su
compromiso con la puesta en marcha de medidas de futuro encaminadas a fomentar
e impulsar políticas y herramientas de innovación en el ámbito local, a fin de poder
mejorar el nivel de servicio público a la ciudadanía y dinamizar el ecosistema local,
mejorando de esta forma, la eficiencia de nuestro modelo productivo y la calidad de
vida de las personas.
Esta situación, además de hacer más visibles algunos de los
principales retos a los que se enfrentaban las ciudades del siglo XXI, ha vuelto a
poner de manifiesto la necesidad de fomentar la innovación y agilizar el cambio. Los
Ayuntamientos están siendo conscientes de que ciertas cuestiones no eran tan
imposibles. Una muestra significativa de esto es la transformación digital de nuestras
administraciones locales. Cuestiones como el teletrabajo o las soluciones de tele
asistencia, que parecían irreales y, cuyo desarrollo en el imaginario colectivo y en el
de la propia administración se pensaba prolongado en tiempo y elevadísimo en
recursos, ha sido posible implementarlas en 48 horas.
Por otro lado, si algo ha quedado claro en los últimos meses es que los
modelos de ciudad adoptados impactan directamente en la salud, el bienestar, la
educación o el trabajo de su ciudadanía, especialmente en situaciones como en la
que nos encontramos. Se pone de relieve la importancia de una planificación urbana
sostenible y sólida que busque respuestas en la innovación y la colaboración,
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poniendo el foco en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible desde
el ámbito urbano.
Ante estos aspectos juegan un papel relevante las Entidades Locales,
que afrontan el reto de proporcionar unos servicios de calidad que garanticen el
estado del bienestar que hoy ha pasado de ser una reivindicación global para
convertirse cada vez más en una demanda personal y comunitaria, articulada
alrededor de la vida cotidiana y en los espacios de proximidad.
Es por ello que, todos los municipios miembros de la Red Innpulso
afirmamos que la única forma en la que creemos que se puede llegar a dar una
respuesta a la situación actual es contando con asignación de recursos específicos
que nos permitan desplegar políticas locales de ciencia e innovación. En este
sentido, mediante la presente propuesta ponemos de manifiesto la imperativa
necesidad de trabajar de manera conjunta y avanzar en:
• La aprobación de la asignación de los remanentes a este efecto.
• El fomento de la innovación privada y, en especial, de los proyectos
público-privados de innovación.
• El impulso del apoyo específico del Estado. La inclusión en los
presupuestos municipales de una partida específica de I+D+i, tanto
para llevar actuaciones en ese ámbito, como para visibilizar y hacer
"cultura de la innovación".
• El establecimiento de los medios (no sólo económicos) internos y
externos necesarios para concretar la innovación.
Por todo ello, se eleva al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente
ACUERDO:
Adhesión del Ayuntamiento de Torrent al manifiesto “por el impulso y
promoción de las políticas públicas de innovación como herramientas clave para
paliar los efectos del COVID19 en las ciudades” de la Red Innpulso”.
El Ple, en votació ordinària i per tretze vots a favor dels grups polítics
municipals Ciudadanos y Socialista, i dotze abstencions dels grups polítics
municipals Vox, Compromís per Torrent i Popular, ACORDA aprovar la proposta
anterior.
Àudio: 07.01.01.mp3
Vídeo: http://videople.es/2482

7.01.02. 12005/2020/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL VOX SOBRE IMMIGRACIÓ
IL·LEGAL.
Es dóna compte de la moció de l'epígraf del contingut següent:
“Exposición de motivos
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En las últimas semanas se ha detectado un aumento exponencial de
las llegadas a costas españolas de inmigrantes ilegales traídos con la intervención
de mafias de tráfico ilegal que operan tanto en la costa africana como en territorio
nacional.
La Policía Nacional y Guardia Civil no disponen de los medios
personales, materiales y jurídicos necesarios para afrontar esta auténtica invasión
inmigratoria; lo cual se agrava en la actual situación como consecuencia del hecho
notorio de que una parte considerable de los inmigrantes ilegales resultan positivos
en los test PCR sobre el coronavirus, produciendo rebrotes de la epidemia y un
riesgo grave a la salud pública.
Durante la declaración del estado de alarma se procedió por el
Gobierno a cerrar los Centros de Internamiento de Extranjeros regulados por Real
Decreto 162/2014, de 14 de marzo, por el que se aprueba el reglamento de
funcionamiento y régimen interior de los centros de internamiento de extranjeros.
Actualmente existen en España ocho CIE ubicados en los municipios de Algeciras,
Barcelona, Gran Canaria, Fuerteventura, Madrid, Murcia, Tenerife y Valencia.
Por lo anterior, el GRUPO MUNICIPAL VOX TORRENT propone para
su debate y aprobación, si procede, los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- Se convocará la Junta Local de Seguridad a fin de poner a
la Policía Local a disposición de los operativos de Policía Nacional y Guardia Civil
para dar apoyo y colaborar con las Fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en
las labores de detención, retención de inmigrantes ilegales, y sujeción al régimen de
estancia temporal que proceda antes de su ordenada repatriación.
SEGUNDO.- Se procederá a las modificaciones de crédito que
correspondan para la eliminación de toda subvención a fundaciones, ONGs o
asociaciones de cualquier tipo que de algún modo colaboren con las mafias de
tráfico de seres humanos facilitando el envío masivo de personas a nuestras costas
y/o no presten la adecuada colaboración a las FCSE en cumplimiento de los
convenios firmados al efecto con el Ministerio, permitiendo la huida descontrolada de
los inmigrantes ilegales bajo su tutela.
TERCERO.- Se pondrá a disposición de los policías nacionales y
guardias civiles habilitados al efecto, de forma gratuita, soluciones para su descanso;
así como proveerles de medios de protección personal sanitaria para el mejor
desempeño de sus funciones.
CUARTO.- La Corporación insta al gobierno de la Nación a:
1º La reapertura inmediata de los Centros de Internamiento de
Extranjeros en España, ampliando y/o habilitando nuevas instalaciones temporales
si es necesario, para retener a todos los inmigrantes que llegan a nuestras costas
hasta su repatriación a los lugares de origen, ampliando igualmente los períodos de
permanencia en los CIEs; y dotando de medios personales y materiales dichos

Pàgina 22 de 24

Ple Ordinari 10-09-2020

centros y sus ampliaciones para la mejor realización de las funciones asignadas, con
pleno respeto a la Ley aplicable.
2º La dotación de más medios personales, jurídicos y materiales para
reforzar la vigilancia, detención y retención de los inmigrantes ilegales llegados a
nuestras costas, especialmente aquellos contagiados por la COVID-19.
3º La revisión y ampliación de los acuerdos de devolución de
inmigrantes ilegales con los países de origen y la presión a dichos Estados para que
colaboren y faciliten la repatriación de quienes llegan irregularmente a nuestras
costas.
4º A la suspensión de las ayudas a aquellos terceros Estados
extranjeros que no cooperen impidiendo la devolución urgente de inmigrantes
ilegales”.
El Ple, en votació ordinària i per vint-i-tres vots en contra dels grups
polítics municipals Compromís per Torrent, Popular, Ciudadanos i Socialista, i dos
vots a favor del grup polític municipal Vox, ACORDA desestimar la moció anterior.
Àudio: 07.01.02.mp3
Vídeo: http://videople.es/2483

8. CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN.
8.01. DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA DES DEL 27 DE JUNY
FINS AL 4 DE SETEMBRE DE 2020, DEL NÚM. 2611 AL NÚM. 3453
INCLUSIVAMENT.
Es dona compte i el Ple queda assabentat, dels decrets adoptats per
l’Alcaldia des del 27 de juny fins al 4 de setembre, del número 2611 al número 3453,
ambdós inclusivament.

8.02. PRECS I PREGUNTES.
8.02.01. PREC GRUP POLÍTIC MUNICIPAL COMPROMÍS PER TORRENT SOBRE
POSAR EN MARXA CAMPANYA D’INFORMACIÓ I CONSCIENCIACIÓ
CIUTADANA PER A L’ÚS RESPONSABLE DE MASCARETES.
“EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Veïnes i veïns dels nostre poble ens han fet arribar la seua preocupació
pel que respecta a l’ús inadequat i, fins i tot, en alguns casos, la inexistència de l’ús
de mascaretes com a mesura de seguretat i higiene front al coronavirus. Una mesura
que l’autoritat sanitària ha decretat com obligatòria tant en espais tancats com oberts
quan no es pot mantindre la deguda distància interpersonal. Estem podent
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comprovar com una determinada part de la població, amb independència de si es
tracta d’habitants de la nostra localitat o de visitants, sembla que poden estar
relaxant-se en el seguiment de les mesures de protecció front a la Covid-19, les
quals inclouen també tindre una bona higiene de mans o mantindre una bona
distància interpersonal, sempre que siga possible. A Torrent s’han incrementat de
manera notable els positius en els últims dies, per això des de Compromís per
Torrent veiem amb preocupació que esta deixadesa puga ser la responsable de què
es disparen les PCR+ a Torrent, amb 92 notificats els darrers 14 dies.
En aquest sentit, el Grup Municipal Compromís per Torrent
SOL·LICITEM
Que per part de l’Ajuntament, es pose en marxa una campanya
d’informació i conscienciació ciutadana per a l’ús responsable de mascaretes amb
dues finalitats:
PRIMER. Promoure l’ús de la mascareta, fent èmfasi tant en el seu
caràcter preceptiu com en els seus avantatges per tal d’evitar contagis.
SEGON. Augmentar la supervisió per part de la Policia Local i dels
treballadors municipals en l'ús de les mascaretes entre les persones que circulen per
la nostra localitat, en especial els espais públics i municipals amb afluència de gent.
TERCER. Promoure l’educació i conscienciació mediambiental i
sanitària, posant el focus en el fet que els materials de què estan fetes les
mascaretes no són reciclables i no poden llançarse en qualsevol lloc. Eixes accions
suposen tant per a la resta de persones com del propi entorn un perill, i cal involucrar
així el nostre municipi en la defensa del medi ambient, la sostenibilitat i la salut de la
ciutadania.
QUART. Que se'ns informe per escrit, de les mesures adoptades sobre
la campanya de sensibilització reclamada en la present sol·licitud, i en el cas que es
desestime aquest prec, se’ns proporcionen les raons mitjançant una resposta per
també per escrit”.

Es formulen els següents precs i preguntes durant la sessió:
Àudio: 08.02.mp3
Vídeo: http://videople.es/2484
I com que no hi ha més assumptes a tractar-hi, a les 21.23 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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