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Sessió Ordinària del Ple, del dia
04/02/2021.
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 telemàtica (T)
A Torrent, a les 18.00 hores, 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.

Àudio: inici.mp3
Vídeo: http://videople.es/2852
La Presidència obri i inicia la
sessió, passant a tractar-hi els
assumptes que figuren en l’ordre del dia
següent:
1.
APROVACIÓ
SESSIONS ANTERIORS.

ACTES

*Ordinària 14/Gener/2021
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2. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 1, D'ECONOMIA, HISENDA, PERSONAL,
MODERNITZACIÓ I OCUPACIÓ.
2.01. 1101/2021/GEN - PROPOSTA GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS PER
TORRENT DE CREACIÓ COMISSIÓ NO PERMANENT PER A L'ESTUDI,
INVESTIGACIÓ I, SI ESCAU, DELIMITACIÓ DE RESPONSABILITATS
SOBRE ELS FETS DETECTATS ARRAN LES ACTUACIONS DE LA
INSPECCIÓ DE TREBALL.
2.02. 1192/2021/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL VOX PERQUÈ ONEGEN A
MITJA ASTA LES BANDERES D'EDIFICIS PÚBLICS DE TORRENT.
3.

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

MEDI

AMBIENT,

3.01. 18207/2020/GEN - PROPOSTA D’ADHESIÓ A LA XARXA DE CIUTATS
PER LA BICICLETA.
3.02. 17779/2019/GEN - SOTMETIMENT A INFORMACIÓ PÚBLICA DEL
PROJECTE MODIFICACIÓ DEL PGOU PER AL CANVI D’ALINEACIONS
A L’ENTORN DE L’ENCREUAMENT DE LA CTRA. MAS DEL JUTGE I EL
CARRER SABATERS.
3.03. 994/2021/GEN - MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS PER
EXIGIR DEL GOVERN D’ESPANYA MESURES D’URGÈNCIA DAVANT
LA PUJADA DEL PREU DE LA LLUM EN PLENA ONADA DE FRED.
4. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 3, ADMINISTRACIÓ, BENESTAR SOCIAL,
EDUCACIÓ I JOVENTUT.
4.01.1087/2021/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL VOX PER A
REALITZACIÓ DE TEST MASSIUS A LA POBLACIÓ DE TORRENT

LA

5. ASSUMPTES SENSE DICTAMINAR.
5.01. 812/2021/GEN - RATIFICACIÓ DE L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL DE DATA 01/02/2021: PRORROGAR PER DOS ANYS, AMB
EFECTES 28/02/2021, EL CONTRACTE PER A LA GESTIÓ DEL CICLE
HIDRÀULIC AMB LA MERCANTIL EMPRESA MIXTA AIGÜES DE
L’HORTA, SA.
6. TRÀMIT EXTRAORDINARI.
6.01. ASSUMPTES SENSE DICTAMINAR.
6.01.01 10877/2020/GEN – PRESSUPOST GENERAL EXERCICI 2021:
ESTUDI RECLAMACIONS, I SI ESCAU, APROVACIÓ DEFINITIVA.
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7. CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN.
7.01. DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA DES DE L’1 FINS AL 31
DE GENER DE 2021, DEL NÚM. 1 AL NÚM. 347 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 14 de gener
de 2021.

2. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 1, D'ECONOMIA, HISENDA, PERSONAL,
MODERNITZACIÓ I OCUPACIÓ.
2.01. 1101/2021/GEN - PROPOSTA D’ACORD D’UNA COMISSIÓ NO
PERMANENT PER A L’ESTUDI, ANÀLISI, OBSERVACIÓ I AVALUACIÓ DE LES
ACTUACIONS ADMINISTRATIVES EN MATÈRIA DE GESTIÓ DE RECURSOS
HUMANS ARRAN LES ACTUACIONS PRACTICADES PER LA INSPECCIÓ DE
TREBALL I SEGURETAT SOCIAL (ITSS) EN REFERÈNCIA AL EXPEDIENT
REFERENCIATS I RESPECTE DE LES PERSONES QUE HA EXERCIT
PRÀCTIQUES PROFESSIONALS AL DEPARTAMENT DE QÜESTIÓ DES DE
2007, AIXÍ COM LES RELACIONS ANÀLOGUES DESENVOLUPADES EN EL
MATEIX PERÍODE EN EL DEPARTAMENT DETERMINAT I ANNEXES.
Es dóna compte de la proposta formulada que es transcriu a continuació:
“1. Reglament Orgànic del Ple.
a) Aquesta comissió, tal i com s'estableix al seu article 115.3, podrà sol·licitar
la col·laboració d'altres administracions públiques, organismes, institucions i altres
entitats públiques, amb un àmbit d'actuació que afecte les matèries sobre les quals
verse l'estudi que tenen encomanat.
b) Aquesta comissió, tal com s'estableix al seu article 115.4, podrà sol·licitar
l'ajuda d'experts competents en la matèria objecte de l'estudi.
c) Aquesta comissió, tal ¡ com s'estableix al seu article 115.5, podrà sol·licitar
la documentació i informació que necessite per al desenvolupament de la seua
activitat, en els termes que preveu la legislació vigent.
2. Nombre de membres de la comissió.
a) Tal i com s'estableix al seu article 115.1. proposem que aquesta comissió
tinga una composició idèntica a les comissions permanents.
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b) Cada grup podrà nomenar un/a regidor o regidora suplent, per a substituir
al/s titular/s en cas d'absència forçosa.
c) La presidència de la comissió l'exercirà el regidor o la regidora del grup
municipal proposant de la present Comissió.
3. Règim de funcionament 1 periodicitat de les sessions.
a) La Comissió és reunirà com a mínim una vegada cada mes fins que
s'obtinga el dictamen final.
b) Les seues convocatòries i documentació es lliuraran als ¡ les participants
amb els mateixos termes ¡ terminis establerts per les comissions informatives del
Ple.
4. Termini per a concloure els treballs de la Comissió mitjançant
l'aprovació d'un informe o dictamen.
a) Aquesta Comissió finalitzarà les seues tasques, mitjançant un dictamen o
informe vinculant, en un termini no superior als sis mesos des de la seua constitució
plenària.
b) En tot cas, per majoria simple deis i les membres de la Comissió, el termini
establert en l'apartat anterior podrà perllongar-se addicionalment tres mesos més, en
cas justificat de falta d'informes o informació rellevant per a formar el judici necessari
per a presentar les seues conclusions o dictamen final".

Es presenta pel grup polític municipal Socialista esmena parcial a la moció,
que sotmesa a votació és aprovada per tretze vots a favor dels grups polítics
municipals Ciudadanos i Socialista, i dotze vots en contra dels grup polítics
municipals Vox, Compromís per Torrent i Popular, el text final de la moció amb
l’esmena aprovada és el següent:

“L’anàlisi d’estes qüestions es justifica davant les modificacions que s’han
produït en els últims temps al respecte de la gestió dels recursos humans, un avanç
significatiu que ha de determinar l’objecte de l’estudi d’esta comissió, així com la
seua direcció, amb la voluntat de constatar l’esforç d’esta Corporació Municipal en la
regularització de les situacions i relacions laborals que hi existien prèviament.
Així mateix, cal ressaltar, que abans de produir-se les circumstàncies
referides, este Ajuntament ha iniciat la tramitació de 2 noves places referides a la
Relació de Llocs de Treball, generant, dins del departament, i per primera volta en 14
anys, una dotació de personal públic. És precís que la Comissió conega i analitze els
motius, les trajectòries i les accions que determinaren que la titularitat de la plaça
pública adscrita al departament fora reduïda d’una manera essencial de les seues
atribucions, avançant cap a un model de gestió que no es corresponia amb aquell
amb el qual s’havia treballat fins al moment i amb el qual es treballa en els moments
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actuals. D’altra banda, l’Ajuntament, i en concret la seua Oficina Pressupostària, ha
estat al llarg dels últims anys treballant per a reunir la dispersió que hi havia del
pressupost de comunicació municipal, de manera que la consignació pressupostària
es convertisca en una imatge fidel d’allò que l’Ajuntament de Torrent destina a la
seua comunicació.
La comunicació, entesa com una ferramenta mitjançant la qual acostar les
institucions a la ciutadania, ha de ser una de les prioritats d’este Ajuntament, en la
mesura en que fa possible que els veïns i veïnes de la ciutat coneguen els serveis
que tenen a la seua disposició, que sàpien les accions, inversions i treballs, que en
el seu nom i representació fa la Corporació Municipal.
Així doncs, determinat l’objecte d’estudi i el període al que refereix, cal
esclarir-ho de manera que la Comissió treballe sobre unes línies d’actuació que
serien en essència realitzar l’anàlisi de la gestió dels recursos humans, començant
des de 2007 i avançant progressivament, de manera que es genere una perspectiva
d’àmbit temporal i normativa, que done ferramentes de judici adequades al conjunt
dels membres de la mateixa. A continuació es situa com una qüestió preferent, i
començant en el mateix període, el control i anàlisi de les relacions anàlogues que
es pogueren desenvolupar en la matèria.
1. Reglament Orgànic del Ple.
a) Aquesta comissió, tal i com s'estableix al seu article 115.3, podrà sol·licitar
la col·laboració d'altres administracions públiques, organismes, institucions i altres
entitats públiques, amb un àmbit d'actuació que afecte les matèries sobre les quals
verse l'estudi que tenen encomanat.
b) Aquesta comissió, tal com s'estableix al seu article 115.4, podrà sol·licitar
l'ajuda d'experts competents en la matèria objecte de l'estudi.
c) Aquesta comissió, tal ¡ com s'estableix al seu article 115.5, podrà sol·licitar
la documentació i informació que necessite per al desenvolupament de la seua
activitat, en els termes que preveu la legislació vigent.
2. Nombre de membres de la comissió.
a) Tal i com s'estableix al seu article 115.1. proposem que aquesta comissió
tinga una composició idèntica a les comissions permanents.
b) Cada grup podrà nomenar un/a regidor o regidora suplent, per a substituir
al/s titular/s en cas d'absència forçosa.
c) La presidència de la comissió l'exercirà el regidor o la regidora delegat de
l’Àrea de Recursos Humans de l’Ajuntament de Torrent.
3. Règim de funcionament 1 periodicitat de les sessions.
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a) La Comissió és reunirà d’acord amb el règim de sessions que establisca en
la seua constitució.
b) Les seues convocatòries i documentació es lliuraran als ¡ les participants
amb els mateixos termes ¡ terminis establerts per les comissions informatives del
Ple.
4. Termini per a concloure els treballs de la Comissió mitjançant
l'aprovació d'un informe o dictamen.
a) Aquesta Comissió finalitzarà les seues tasques, mitjançant un dictamen o
informe, en un termini no superior al d’un mes des de la seua constitució plenària.
b) En tot cas, per majoria simple dels i les membres de la Comissió, amb vot
ponderat, el termini establert en l'apartat anterior podrà perllongar-se addicionalment
per la meitat del termini preestablert més, en cas justificat de falta d’informes o
informació rellevant per a formar el judici necessari per a presentar les seues
conclusions”.
Sent les 18.31 hores, els dos regidors del grup polític municipal Compromís
per Torrent, abandonen la sessió plenària.
De conformitat amb el dictamen emès per la Comissió Informativa núm. 1, el
Ple, en votació ordinària i per tretze vots a favor dels grups polítics municipals
Ciudadanos i Socialista, i deu vots en contra dels grup polítics municipals Vox, i
Popular, ACORDA, aprovar la proposta anterior.
Àudio: 02.01.mp3
Vídeo: http://videople.es/2853

2.02. 1192/2021/GEN - MOCIÓ CORPORACIÓ MUNICIPAL PERQUÈ ONEGEN A
MITJA ASTA LES BANDERES D'EDIFICIS PÚBLICS DE TORRENT.
Es dóna compte de la moció de l'epígraf, que es transcriu a continuació:
"EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
España se encuentra de nuevo en una situación trágica y los españoles
continúan enfrentándose a un escenario que desde hacía décadas no se producía.
Esta tercera ola está poniendo de nuevo a prueba a la ciudadanía de toda condición
social; donde vemos hospitales, una vez más, saturados, al límite de su colapso y
las cifras de contagiados marcando los datos más altos desde el comienzo de la
pandemia.
Muchos son los que han perdido a familiares, amigos, vecinos o a
compañeros. Nuestros sanitarios, nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado, nuestros militares y todos aquellos que están en primera línea en la lucha de
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esta pandemia, están viendo el verdadero alcance de la situación tan complicada y
que tantas vidas de españoles nos está costando. Describen realidades atroces que
revelan la auténtica magnitud de esta tragedia y cómo está golpeando a nuestra
nación. Asimismo, relatan vivencias extenuantes y verbalizan encontrarse
sobresaturados profesional y emocionalmente.
Debemos estar al lado de los familiares y amigos, no solo de aquellos que
han perdido a un ser querido, sino también de aquellos que ocupan hoy la cama de
un hospital, de una UCI o están confinados en sus domicilios, tratando de poner
freno al Covid-19 y evitar, más si cabe, su incontrolada propagación.
Desde el grupo municipal VOX TORRENT queremos mostrar con hechos
nuestro respeto, empatía, solidaridad y sensibilidad con la ciudadanía de Torrent y
con el resto de españoles ante esta situación tan excepcional, triste y dura que
vivimos.
Por todo lo expuesto, el grupo municipal VOX TORRENT presenta los
siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- Que, desde el día siguiente de la aprobación de esta moción, las
banderas de todos los edificios oficiales del municipio de Torrent ondeen a media
asta, y que en aquellos que por imposibilidad no puedan ser arriadas, luzcan un
crespón.
SEGUNDO.- Que las banderas permanezcan en esta situación hasta que se
decrete la finalización de la vigente prórroga del estado de alarma.
TERCERO.- Que al comienzo de todas las sesiones plenarias ordinarias y
extraordinarias del presente año 2021, el Pleno guarde un minuto de silencio en
recuerdo de todos los fallecidos por esta pandemia".

Es presenta pel grup polític municipal Socialista esmena parcial a la moció,
que sotmesa a votació és aprovada per unanimitat dels regidors presents, el text
final de la moció amb l’esmena aprovada és el següent:

"EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
España se encuentra de nuevo en una situación trágica y los españoles
continúan enfrentándose a un escenario que desde hacía décadas no se producía.
Esta tercera ola está poniendo de nuevo a prueba a la ciudadanía de toda condición
social; donde vemos hospitales, una vez más, saturados, al límite de su colapso y
las cifras de contagiados marcando los datos más altos desde el comienzo de la
pandemia.
Muchos son los que han perdido a familiares, amigos, vecinos o a
compañeros. Nuestros sanitarios, nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado, nuestros militares y todos aquellos que están en primera línea en la lucha de
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esta pandemia, están viendo el verdadero alcance de la situación tan complicada y
que tantas vidas de españoles nos está costando. Describen realidades atroces que
revelan la auténtica magnitud de esta tragedia y cómo está golpeando a nuestra
nación. Asimismo, relatan vivencias extenuantes y verbalizan encontrarse
sobresaturados profesional y emocionalmente.
Debemos estar al lado de los familiares y amigos, no solo de aquellos que
han perdido a un ser querido, sino también de aquellos que ocupan hoy la cama de
un hospital, de una UCI o están confinados en sus domicilios, tratando de poner
freno al Covid-19 y evitar, más si cabe, su incontrolada propagación.
Desde la Corporación Municipal de Torrent queremos mostrar con hechos
nuestro respeto, empatía, solidaridad y sensibilidad con la ciudadanía de Torrent y
con el resto de españoles ante esta situación tan excepcional, triste y dura que
vivimos. Desde el respecto a las competencias de los órganos competentes en
materia de determinación de y decreto de lutos oficiales, esta Corporación expresa
su voluntad de transmitir una preocupación sincera y honesta al respecto de estas
cuestiones.
Por todo lo expuesto, la Corporación Municipal presenta los siguientes
ACUERDOS:
PRIMERO.- Dar traslado de la solidaridad y la sensibilidad de la Corporación
Municipal de Torrent ante las adversas circunstancias que está viviendo el conjunto
de la ciudadanía. Asimismo, poner en conocimiento de la Federación Valenciana de
Municipios y Provincias, la posibilidad de que, por parte de esta, se adopten los
acuerdos que a continuación se proponen, si así lo estimase conveniente su órgano
de gobierno y, de acuerdo con aquello protocolos que por éste estén establecidos,
vengan a declarase cuantos asuntos se estimen convenientes en la materia
suscitada.
SEGUNDO.- Que, en su caso y dando traslado, desde el día siguiente de la
aprobación de resolución al efecto y mientras durase el eventual luto o
determinación adoptada por órgano competente, las banderas presentes en los
edificios oficiales del municipio de Torrent ondeasen a media asta, y que en aquellos
que por imposibilidad no puedan ser arriadas, luciesen un crespón.
TERCERO.- Que las banderas permanezcan en esta situación hasta que se
decrete la finalización de la vigente prórroga del estado de alarma, o en el periodo
determinado por la resolución que eventualmente se adoptase.
CUARTO.- Que al comienzo de todas las sesiones plenarias ordinarias y
extraordinarias del presente año 2021, el Pleno guardare un minuto de silencio en
recuerdo de todos los fallecidos por esta pandemia."
De conformitat amb el dictamen emès per la Comissió Informativa núm. 1, el
Ple, en votació ordinària i unanimitat dels regidors presents, ACORDA, aprovar la
moció anterior.
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Àudio: 02.02.mp3
Vídeo: http://videople.es/2854

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

D'URBANISME,

MEDI

AMBIENT,

3.01. 18207/2020/GEN - PROPOSTA D’ADHESIÓ A LA XARXA DE CIUTATS PER
LA BICICLETA.
Es dóna compte de la proposta formulada pel Sr. Raúl Claramonte Val,
regidor delegat de l’Àrea de Mobilitat i Transports, que copiada literalment diu:
“La Xarxa de Ciutats per la Bicicleta és una associació creada en 2009 i
composta actualment per 117 associats que representen a més de 550 municipis,
principalment entitats locals.
La RCXB té per objecte la generació d'una dinàmica entre les ciutats
espanyoles amb la finalitat de facilitar, fer més segura i desenvolupar la circulació
dels ciclistes, especialment en el mig urbà, realitzant per a tot això totes les accions
necessàries per a impulsar la bicicleta com mig de transport i intensificant les
iniciatives adoptades amb el mateix objectiu per les Administracions Públiques,
associacions i altres agents socials.
Podran pertànyer a l'Associació aquelles entitats públiques o els seus ens
instrumentals que promoguen mitjançant un pla estratègic, plans sectorials, plans
directors, similars o línies d'actuació que afavorisquen, en el marc de la mobilitat
sostenible, la circulació amb bicicleta a la seua ciutat o territori.
Així mateix, podran pertànyer a l'Associació aquelles organitzacions que,
sense ser entitats públiques ni ens instrumentals d'aquestes, acrediten que treballen
en la promoció de l'ús de la bicicleta i/o les seues infraestructures. La seua
incorporació es farà en qualitat de socis tècnics o observadors.
L'existència de la RCxB té com a finalitats:
•
•
•
•
•
•
•

Intensificar la promoció de la bicicleta i desplegar el seu potencial.
Desenvolupar estratègies per a promoure que les administracions
espanyoles implementen de la forma més eficaç la promoció de la bicicleta.
Impulsar iniciatives per a aconseguir que el desplaçament amb bicicleta
siga més segur.
Incrementar les infraestructures per a l'ús de la bicicleta i millorar i
promocionar les ja existents.
Destinar més recursos financers a projectes de promoció de la bicicleta.
Intensificar les vies de col·laboració de totes les parts implicades,
especialment amb qualsevol entitat que promoga un major ús de la
bicicleta.
Incidir perquè s'incentive fiscalment l'ús d'aquesta.
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•
•
•
•

Desenvolupar sinergies que afavorisquen la intermodalitat entre els
municipis de la RCXB i el seu entorn metropolità.
Defensar el potencial de la bicicleta com a vehicle silenciós, net, assequible
i sostenible davant l'opinió pública i promocionar el seu ús com a eina de
mobilitat sostenible.
Desenvolupar estratègies per a fer que l'ús de la bicicleta siga atractiu i
segur com el disseny d'espais urbans perquè la majoria de viatges es
puguen fer amb bicicleta.
Millorar i incrementar la xarxa d'itineraris, tant en l'àmbit urbà com interurbà
i procurar que el planejament urbanístic de les ciutats incorpore una xarxa
ciclista que s'incloga en les previsions pressupostàries.

La RCXB, per al compliment de les finalitats anteriorment esmentades realitza
reunions amb els representants de les ciutats, crea un intercanvi de coneixements
sobre la bicicleta (ús, intermodalitat...), celebra Jornades tècniques a propòsit de
temes específics sobre ciclistes o bicicletes i especialment sobre la bicicleta pública,
coordina polítiques favorables a l'ús d'aquesta, presenta davant les administracions
proposades a l'ús de la bicicleta, defineix un conjunt d'indicadors per al seguiment de
totes aquestes actuacions a favor de la bicicleta i procura l'establiment d'aplicacions
informàtiques comunes per al tractament de dades.
Segons el Baròmetre de la Bicicleta de 2017, fins i tot 25% dels ciclistes del
nostre país els han robat alguna vegada la bicicleta, sent la seua recuperació difícil
al no estar publicitades la recuperació de bicicletes en els depòsits municipals de
vehicles o altres centres de custòdia. El robatori, segons l'enquesta, és un fre al fet
que possibles usuaris es plantegen el fet d'adquirir una bicicleta i convertir-se en
ciclistes urbans , d'oci o esport.
Després de la celebració de les 1es i 2es Jornades sobre el registre de
bicicletes i les assegurances, es conclou que s'ha de disposar d'un registre d'àmplia
base, de poca complexitat tècnica, sent alhora segur i àgil per al seu ús i posada en
marxa, per la qual cosa es decideix desenvolupar aquesta ampliació per a crear un
registre que siga vàlid en tot el territori nacional. Així, el 19 de novembre de 2010, la
Junta Directiva de la RCXB, aprova per unanimitat desenvolupar un programa pilot
de Registre de Bicicletes. Sent ratificat aquest desenvolupament en l'Assemblea
Extraordinària de la RCXB, celebrada el 13 d'octubre de 2011 i acordat el seu
llançament definitiu en l'Assemblea General celebrada el passat 13 de març de
2012.
Considerant el que es disposa en l'Informe de Mobilitat elaborat per la
Directora de Mobilitat.
Es proposa el següent acord:
L'Ajuntament de Torrent desitja promoure l'ús de la bicicleta de manera
segura i sostenible i per a això sol·licita adherir-se a la Xarxa de Ciutats per la
Bicicleta i al sistema de registre de bicicletes que ha posat en funcionament la RCXB
sota la denominació de BiciRegistro i la implantació de la qual requereix un protocol
a seguir.
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Per a això es dotarà del crèdit necessari en els pressupostos municipals per a
complir amb les obligacions com a soci actiu de la Xarxa de Ciutats per la Bicicleta,
tenint en compte que els 12 primers mesos està exempt de pagament, per tant l'any
en curs no s'emetrà cap factura(considerant any en curs l'any en què el Ple de
l'Ajuntament de Torrent aprova aquesta proposta) i l'any posterior a l'alta, únicament
la part proporcional que reste fins a final d'any, sent sempre al gener l'emissió de
cada factura.
Es designa a Don Raúl Claramonte Val com a representant institucional de
l'Ajuntament de Torrent per a aquesta Associació RCXB”.
De conformitat amb el dictamen emès per la Comissió Informativa núm. 2, el
Ple, en votació ordinària i per tretze vots a favor dels grups polítics municipals
Ciudadanos i Socialista, i deu abstencions dels grups polítics municipals Vox i
Popular, ACORDA, aprovar la proposta anterior.
Àudio: 03.01.mp3
Vídeo: http://videople.es/2855

3.02. 17779/2019/GEN - SOTMETIMENT A INFORMACIÓ PÚBLICA DEL
PROJECTE MODIFICACIÓ DEL PGOU PER AL CANVI D’ALINEACIONS A
L’ENTORN DE L’ENCREUAMENT DE LA CTRA. MAS DEL JUTGE I EL CARRER
SABATERS.
Es dóna compte de la proposta formulada per la Sra. Inmaculada Amat
Martínez, regidora delegada de Gestió de la Ciutat i Seguretat, que estransriu a
continuació:
“A instancia de la Tenint Alcalde Delegada de l'Àrea de Gestió de la Ciutat i
Seguretat, s'ha redactat pels serveis tècnics municipals, el Projecte de modificació
del PGOU per al canvi d'alineacions a l'entorn de l'encreuament de la Ctra. Mas del
Jutge i el carrer Sabaters, que s'acompanya del corresponent document inicial
estratègic.
L'Ajuntament ha emès mitjançant Decret 4057/2020, de 16 d'octubre, informe
ambiental i territorial estratègic favorable per no tindre efectes significatius sobte el
medi ambient.
La resolució s'ha publicat al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana de 10 de
novembre de 2020.
Per part de la cap de Secció Jurídica d'Urbanisme i el Secretari General del
Ple s'emet informe de 14 de desembre de 2020 i de 11 de gener de 2021 que conté
les següents consideracions jurídiques:
"I.- Objecte.
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L'objecte de la modificació projectada és canviar les alineacions de
l'encreuament per a permetre l'execució d'una glorieta i millorar així la fluïdesa i
seguretat del trànsit al polígon industrial.
Es tracta d'una modificació de la ordenació detallada que afecta a sòl urbà
urbanitzat.
II.- Competència municipal
D'acord amb el que estableix l'article 44.5 de la Llei 5/2014 de 25 de juliol de
la Generalitat, d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat
Valenciana, la competència per a la formulació i tramitació dels plans d'àmbit
municipal i per a l'aprovació d'aquells que modifiquen l'ordenació detallada és
municipal.
III.- Procediment
Una volta conclòs el procediment simplificat d'avaluació ambiental i territorial
estratègica d'acord amb els articles 50 i 51 de la Llei 5/2014 de 25 de juliol, amb
l'emissió d'informe ambiental i territorial estratègic favorable es seguiran els tràmits
previstos a l'article 57 de la LOTUP.
D'acord amb aquest article procediria sotmetre a informació pública per un
període mínim de quaranta-cinc dies amb les mesures de publicitat previstes a
l'article 53.2; consultar els organismes afectats – amb petició dels informes exigibles
d'acord amb la legislació sectorial – i les entitats subministradores dels serveis
urbans que puguen resultar afectades.
Procedeix efectuar consultes a la "Asociación de Empresarios de Torrent", i
als titulars de les parcel·les afectades per la modificació com a interessats a
l'expedient.
Per tant, procedeix la publicació del corresponent anunci en el Diari Oficial de
la Comunitat Valenciana i en premsa escrita de gran difusió, indicant la direcció
electrònica on es pot consultar la documentació que estarà a disposició del públic.
IV.- Òrgan competent
No s'estableix en la legislació quin és l'òrgan competent per a acordar
sotmetre el planejament a informació pública, per la qual cosa podríem entendre que
correspon sempre a l'alcaldia al tindre la competència residual. No obstant
això l'article 123.1 i) de la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local estableix
que el Ple es l'òrgan competent per a "l'aprovació inicial del planejament general i
l'aprovació que pose fi a la tramitació municipal dels plans i els demés instruments
d'ordenació previstos en la legislació urbanística". Com que a la legislació valenciana
no existeix el tràmit d'aprovació inicial del planejament general s'entén que és
assimilable al sotmetiment a informació pública i que per tant és el Ple l'òrgan
competent per a adoptar l'acord.
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D'acord amb el que disposa l'apartat 2 de l'article 123 de l'esmentada Llei de
Bases per a l'adopció de l'acord es requereix majoria absoluta del nombre legal dels
membres del Ple, al tractar-se de la tramitació d'instruments de modificació del
planejament general.
V.- Recursos.
Contra l'acord no es pot interposar cap recurs per tractar-se d'un acte de
tràmit que no decideix directa ni indirectament el fons de l'assumpte, no determina
l'impossibilitat de continuar el procediment ni produeix indefensió ni perjuí irreparable
a drets ni a interessos legítims."
Per tant, d'acord amb els informes emesos a l'expedient i fent ús de la
delegació de competències atribuïda per Decret 1661/2020, de 14 d'abril, ES
PROPOSA al PLE que per majoria absoluta adopte l'ACORD següent:
Primer.- Sotmetre a informació pública el Projecte de modificació puntual del
PGOU, redactat per l'arquitecte municipal, per al canvi d'alineacions a l'entorn de
l'encreuament de la Ctra. Mas del Jutge i el carrer Sabaters, durant un termini de
quaranta-cinc dies hàbils, inserint anuncis -els quals indicaran la direcció electrònica
per a la consulta- en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i en un diari no
oficial d'àmplia difusió en la localitat, posant a disposició del públic la documentació
en les dependències de l'ajuntament i en la seu electrònica municipal.
Segon.- Sotmetre a consultes l'esmentat projecte durant un termini de
quaranta-cinc dies, amb petició d'informes a les empreses subministradores i
comunicació a la "Asociación de Empresarios de Torrent" i als titulars de les
parcel·les afectades per la modificació”.
De conformitat amb el dictamen emès per la Comissió Informativa núm. 2, el
Ple, en votació ordinària i per unanimitat dels regidors presents, ACORDA, aprovar
la proposta anterior.
Àudio: 03.02.mp3
Vídeo: http://videople.es/2856

3.03. 994/2021/GEN - MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS PER EXIGIR
DEL GOVERN D’ESPANYA MESURES D’URGÈNCIA DAVANT LA PUJADA DEL
PREU DE LA LLUM EN PLENA ONADA DE FRED.
L’Alcaldia, de conformitat amb la petición del grup polític municipal
Compromís per Torrent, formulada al començament de la sessió, ACORDA deixar
l'assumpte sobre la mesa.
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4. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 3, ADMINISTRACIÓ, BENESTAR SOCIAL,
EDUCACIÓ I JOVENTUT.
4.01.1087/2021/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL VOX PER A LA REALITZACIÓ
DE TEST MASSIUS A LA POBLACIÓ DE TORRENT
Es dóna compte de la moció de l'epígraf, que copiada literalment diu:
"EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Según la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, en su resolución
de 19 de enero de 2021, por la que se establecen medidas excepcionales y
adicionales en el ámbito de la Comunidad Valenciana como consecuencia del
agravamiento de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19; la
incidencia acumulada a 14 días en la Comunidad Valenciana es de 1.042 por
100.000 habitantes y en el caso del municipio de Torrent es de 1.077 por 100.000
habitantes.
Atendiendo a los 5 niveles de alerta sanitaria en los que se puede situar un
territorio como consecuencia de la evaluación de riesgo (Niveles 0,1,2,3 y 4), la
Comunidad Valenciana y en particular nuestro municipio, nos encontramos en el
nivel de más riesgo (alerta sanitaria 4), considerado éste de riesgo extremo al
constatarse una transmisión comunitaria no controlada y sostenida que puede llegar
a exceder las capacidades de respuesta del sistema sanitario o afectar a zonas
limítrofes. También recoge dicho documento los indicadores principales para la
evaluación del riesgo y se establecen umbrales para determinar si es bajo, medio,
alto o muy alto. Así, se considera un nivel muy alto cuando supera los 250 casos por
100.000 habitantes y nuestro municipio, como se ha indicado con anterioridad, arroja
una cifra de 1.077 casos por cada 100.000 habitantes, superando con creces los
indicadores de referencia.
Ante esta situación, y como medida de protección por el incremento de casos,
desde el grupo municipal VOX TORRENT proponemos que se lleve a cabo un
cribado masivo en nuestro municipio, tal y como se viene haciendo en otras
ciudades y localidades de España, para prevenir los contagios por COVID-19 de
personas asintomáticas y, de esta forma, poder cortar la cadena de transmisión al
resto de vecinos.
Las medidas de contención como son el diagnóstico temprano y masivo, el
seguimiento de los casos o el aislamiento pueden ayudar a frenar la enfermedad. La
localización de las personas asintomáticas en la propagación del virus es vital para
paliar los efectos del COVID-19 en nuestra ciudad.
Esto sugiere que, aunque los esfuerzos realizados por el Sistema Nacional de
Salud para mitigar la propagación del virus han sido efectivos, una mayor
información, como la que podría obtenerse a través del testeo masivo de la
población, podría ser clave para contener el impacto de la COVID-19 en Torrent a
medio-largo plazo.
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Por todo lo expresado, elevamos al Pleno la adopción del siguiente
ACUERDO:
PRIMERO.-. Instar a la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública a
que realice un cribado mediante test masivos en nuestro municipio, Torrent, con el
fin último de detectar positivos asintomáticos y salvaguardar, por encima de todo, la
salud de nuestros vecinos y la economía de nuestra localidad. Así como aliviar un
posible aumento de pacientes en los Centros de Atención Primaria y prevenir el
colapso hospitalario".

Es presenta pel grup polític municipal Socialista esmena parcial a la moció,
que sotmesa a votació és aprovada per unanimitat dels regidors presents, el text
final de la moció amb l’esmena aprovada és el següent:

"EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Según la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, en su resolución
de 19 de enero de 2021, por la que se establecen medidas excepcionales y
adicionales en el ámbito de la Comunidad Valenciana como consecuencia del
agravamiento de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19; la
incidencia acumulada a 14 días en la Comunidad Valenciana es de 1.042 por
100.000 habitantes y en el caso del municipio de Torrent es de 1.077 por 100.000
habitantes.
Atendiendo a los 5 niveles de alerta sanitaria en los que se puede situar un
territorio como consecuencia de la evaluación de riesgo (Niveles 0,1,2,3 y 4), la
Comunidad Valenciana y en particular nuestro municipio, nos encontramos en el
nivel de más riesgo (alerta sanitaria 4), considerado éste de riesgo extremo al
constatarse una transmisión comunitaria no controlada y sostenida que puede llegar
a exceder las capacidades de respuesta del sistema sanitario o afectar a zonas
limítrofes. También recoge dicho documento los indicadores principales para la
evaluación del riesgo y se establecen umbrales para determinar si es bajo, medio,
alto o muy alto. Así, se considera un nivel muy alto cuando supera los 250 casos por
100.000 habitantes y nuestro municipio, como se ha indicado con anterioridad, arroja
una cifra de 1.077 casos por cada 100.000 habitantes, superando con creces los
indicadores de referencia.
Ante esta situación, y como medida de protección por el incremento de casos,
desde el grupo municipal VOX TORRENT proponemos que se lleve a cabo un
cribado masivo en nuestro municipio, tal y como se viene haciendo en otras
ciudades y localidades de España, para prevenir los contagios por COVID-19 de
personas asintomáticas y, de esta forma, poder cortar la cadena de transmisión al
resto de vecinos.
Atendiendo a las recomendaciones, estudios e iniciativas de carácter
científico y a aquello que estas disponen en la materia objeto de la moción, a las
valoraciones realizadas por las sociedades médicas en la materia, evaluando la
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eficiencia y eficacia de los test masivos, su carga sobre el sistema sanitario, dadas
las circunstancias y la conveniencia, según estas cuestiones de su realización
Las medidas de contención como son el diagnóstico temprano y masivo, el
seguimiento de los casos o el aislamiento pueden ayudar a frenar la enfermedad. La
localización de las personas asintomáticas en la propagación del virus es vital para
paliar los efectos del COVID-19 en nuestra ciudad.
Esto sugiere que, aunque los esfuerzos realizados por el Sistema Nacional de
Salud para mitigar la propagación del virus han sido efectivos, una mayor
información, como la que podría obtenerse a través del testeo masivo de la
población, podría ser clave para contener el impacto de la COVID-19 en Torrent a
medio-largo plazo.
Por todo lo expresado, elevamos al Pleno la adopción del siguiente
ACUERDO:
ÚNICO.- Instar a las Autoridades Sanitarias a que se realice un cribado
mediante test masivos en nuestro municipio, Torrent, con el fin último de detectar
positivos asintomáticos y salvaguardar, por encima de todo, la salud de nuestros
vecinos y vecinas y la economía de nuestra localidad. Así como aliviar un posible
aumento de pacientes en los Centros de Atención Primaria y prevenir el colapso
sanitario. Atendiendo con especial atención a aquello que dispone la Organización
Mundial de la Salud (OMS), los estudios científicos sobre su eficiencia y a la
evaluación que hacen las sociedades médicas sobre estas iniciativas."
De conformitat amb el dictamen emès per la Comissió Informativa núm. 3, el
Ple, en votació ordinària i unanimitat dels regidors presents, ACORDA, aprovar la
moció anterior.
Àudio: 04.01.mp3
Vídeo: http://videople.es/2857

5. ASSUMPTES SENSE DICTAMINAR.
5.01. 812/2021/GEN - PROPOSTA PRÒRROGA PER DOS ANYS CONTRACTE
SELECCIÓ SOCI PRIVAT QUE JUNT AMB L’AJUNTAMENT DE TORRENT
CONSTITUEIX L’EMPRESA MIXTA AIGÜES DE L’HORTA, SA , PER A LA
GESTIÓ DEL CICLE HIDRÀULIC.
Es dóna compte de la proposta formulada per la Sra. Esmeralda Torres
Guillén regidora delegada d’Hisenda, que copiada literalment diu:
“Vist que per acord plenari de 6 de juliol de 1993 es van aprovar
definitivament els anteriors documents i es va iniciar la convocatòria de concurs per
a la selecció del soci privat que, juntament amb l'Ajuntament, constituïra una Societat
de capital majoritàriament municipal per a la gestió del cicle integral de l'aigua,
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adjudicant-se en sessió plenària de data 5 d'octubre de 1995 a l'empresa Hidra, S.A.
(ara denominada HIDRAQUA, GESTIÓN INTEGRAL D'AIGÜES DE LLEVANT,
S.A.), la condició de soci privat de la Societat mixta a constituir juntament amb
l'Ajuntament per a la gestió del cicle integral de l'aigua, formalitzant-se en data 12 de
gener de 1996 l'oportú contracte administratiu.
Novament, en sessió plenària de data 20 de febrer de 1996, es va aprovar la
modificació dels estatuts de la societat anònima ara denominada EMPRESA MIXTA
AIGÜES DE L' HORTA, S. A. Degudament formalitzada en data 28 de febrer de
1996.
La duració del contracte s’establia en vint- i cinc anys, amb possibilitat d’una
prorroga per dos anys. El termini del contracte, inclòs la pròrroga, no pot excedir de
vint-i-set anys (25+2).
Amb data 12/01/2021 la mercantil adjudicatària de la condició de soci privat
sol·licita la pròrroga del contracte.
En data 22 de gener de 2021, s'ha emès informe favorable a aquesta pròrroga
per part del Cap de Servei Oficina Tècnica.
Vist l’informe emès per la cap de secció de Contractació i Compres, i el
Secretari General de la Administració Municipal, de data 25/01/2021.
Vist l'acord de la Junta de Govern Local de data 1 dels corrents.
Vist l’informe d’Intervenció i, vist tot el que s’exposa, en virtut de les
competències delegades pel Decret d’Alcaldia número 1661/2020, de 14 d’abril, es
proposa al Ple, el següent ACORD:
Primer.- Prorrogar per dos anys, amb efectes de 28/02/2021, el contracte de
selecció del soci privat (HIDRAQUA, GESTIÓN INTEGRAL D'AIGÜES DE
LLEVANT, S.A.) que junt amb l’Ajuntament de Torrent constituix l’Empresa Mixta
Aigües de l’Horta, S.A. per a la gestió del cicle hidràulic, conforme al que es preveu
en la clàusula 21, apartat 21.2. del plec de condicions tècniques per a la selecció
d'aquell, quedant d'aquesta manera ampliada la vida de l'empresa mixta per dos
anys més
Segon.- Notificar el present acord a HIDRAQUA, GESTIÓN INTEGRAL
D'AIGÜES DE LLEVANT, S.A, en la seva qualitat de soci privat així com a l’empresa
mixta Aigües de L`Horta
Tercer.- Comunicar el present acord al Cap de Servei Oficina Tècnica”.
De conformitat amb el dictamen emès per la Comissió Informativa núm. 1, el
Ple, en votació ordinària i per tretze vots a favor dels grups polítics municipals
Ciudadanos i Socialista, i deu abstencions dels grups polítics municipals Vox i
Popular, ACORDA, aprovar la proposta anterior.

Pàgina 17 de 19

Ple Ordinari 04-02-2020

6. 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:
6.01.ASSUMPTES SENSE DICTAMINAR
6.01.01 10877/2020/GEN - PRESSUPOST GENERAL EXERCICI 2021: ESTUDI
RECLAMACIONS, I SI ESCAU, APROVACIÓ DEFINITIVA.
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:
“PRIMER.- En compliment amb el que es disposa en l'art. 169.1 del Text
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i l'RD 500/1990 que regulen el
procediment d'aprovació del pressupost, el Pressupost General i Consolidat de
l'Ajuntament de Torrent per a l'exercici 2021 va ser aprovat inicialment pel Ple de la
Corporació, en sessió extraordinària celebrada el 21 de desembre de 2020.
SEGON.- Aquest acord va ser publicat en el Butlletí Oficial de la Província
núm. 251 de 31 de desembre de 2020, així com en el Tauler d'anuncis de
l'Ajuntament, durant el termini de 15 dies hàbils d'exposició pública, compresos entre
4 al 25 de gener de 2021, a fi que els interessats d'acord amb l'art. 170 TRLRLH
puguen examinar l'expedient i presentar reclamacions davant el Ple.
TERCER.- Durant aquest termini d'exposició pública s'ha presentat reclamació
al referit acord d'aprovació inicial del Pressupost 2021, formulada pel Grup municipal
Compromís per Torrent, mitjançant escrit amb registre d'entrada núm. 17 de 21 de
gener de 2021 en la Secretària General del Ple d'aquesta Corporació, en el qual
al·leguen diferents consideracions fonamentades en l'omissió del crèdit necessari
per al compliment d'obligacions exigibles a l'entitat local, en virtut de precepte legal o
de qualsevol altre títol legítim.
QUART.- Vist l'informe emès per la Directora de l'Oficina Pressupostària
sobre aquest tema, en el qual considera la inadmissió d'aquesta reclamació al no
ostentar el reclamant de legitimació activa per a la seua interposició, d'acord amb el
que es disposa en l'art. 170.1.a) del TRLRHL.
A la vista de l'assenyalat, s'eleva al Ple de la Corporació l'adopció del
següent, ACORD:
PRIMER.- Inadmetre la reclamació formulada pel GRUP MUNICIPAL DE
COMPROMIS PER TORRENT, al no complir el requisit de legitimació activa, en
virtut de l'art. 170.1 TRLRHL.
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SEGON.- Aprovar definitivament pel Ple de la Corporació el Pressupost
General i consolidat per a l'exercici 2021, en els mateixos termes en els que va ser
aprovat inicialment.
TERCER.- Ordenar la seua publicació resumit per capítols de conformitat amb
l'art. 169.3 TRLRHL i art. 20 del RD 500/1990, de 29 d'abril”.
De conformitat amb el dictamen emès per la Comissió Informativa núm. 1, el
Ple, en votació ordinària i per tretze vots a favor dels grups polítics municipals
Ciudadanos i Socialista, i deu vots en contra dels grups polítics municipal Vox i
Popular, ACORDA, aprovar la proposta anterior.

7. CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN.
7.01. DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA DES DE L’1 FINS AL 31
DE GENER DE 2021, DEL NÚM. 1 AL NÚM. 347 INCLUSIVAMENT.
Es dóna compte i el Ple queda assabentat, dels decrets adoptats per l’Alcaldia
des de l‘1 fins al 31 de gener de 2021, del número 1 al número 347, ambdós
inclusivament.

7.02. PRECS I PREGUNTES.

Es formulen els següents precs i preguntes durant la sessió:
Àudio: 07.02.mp3
Vídeo: http://videople.es/2858

I com que no hi ha més assumptes a tractar-hi, a les 19.23, 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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