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Sessió Ordinària del Ple, del dia
09/09/2021.
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 a la COVID-19,
es procedeix a la celebració de la
següent sessió plenària en manera
presencial (P) i telemàtica (T)
A Torrent, a les 19.00 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.
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 01/Juliol/2021.
* Extr. i Urgent 14/07/2021
* Extr. i Urgent 28/07/2021
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2. 10194/2021/GEN - DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM.
3342/2021, DELEGACIONS DE L’ALCALDIA.
3. 10049/2021/GEN - DONAR COMPTE AL PLE DELS INFORMES AMB
OBJECCIÓ O DISCONFORMITAT EMESOS PER LA INTERVENCIÓ
MUNICIPAL EN EL SEGON TRIMESTRE DE 2021
4.

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

MEDI

AMBIENT,

4.01. 9916/2021/GEN - APROVACIÓ PROVISIONAL DEL TEXT REFÓS DE LA
MODIFICACIÓ NÚM. 25 DEL PGOU.
4.02. 10421/2021/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL POPULAR PER AL
CONTROL DEL COTONET DE SUDÀFRICA.
5. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 3, ADMINISTRACIÓ, BENESTAR SOCIAL,
EDUCACIÓ I JOVENTUT.
5.01. 10340/2021/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS PER
TORRENT PER LA CONDEMNA DE LES AGRESSIONS MASCLISTES
LGTBIFÒBIQUES, RACISTES I D’ODI.
6. TRÀMIT EXTRAORDINARI.
7. CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN.
7.01. DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA DES DEL 26 DE JUNY
FINS AL 3 DE SETEMBRE DE 2021, DEL NÚM. 3162 AL NÚM. 4134
INCLUSIVAMENT.
7.02. PRECS I PREGUNTES.
7.02.01. PREC GRUP MUNICIPAL VOX PER AL COMPLIMENT DEL
REGLAMENT ORGÀNIC DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE TORRENT.
7.02.02. PRECS I PREGUNTES GRUP POLÍTIC MUNICIPAL COMPROMÍS
PER TORRENT.
7.02.03. PRECS I PREGUNTES GRUP POLÍTIC MUNICIPAL VOX.

1. APROVACIÓ ACTES SESSIONS ANTERIORS.
S'aproven, per unanimitat, les actes de les sessions, ordinària celebrada el dia
1 de juliol, i extraordinàries i urgents celebrades els dies 14 i 28 de juliol de 2021.

Pàgina 2 de 13

Ple Ordinari 09-09-2021

2. 10194/2021/GEN - DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM.
3342/2021. DELEGACIONS DE L’ALCALDIA.
Es dóna compte, i el Ple queda assabentat del decret adoptat per l'Alcaldia, i
que es transcriu a continuació:
“Com és habitual aquesta Alcaldia delega durant el mes d'agost les funcions
del càrrec en diferents Tinences d'Alcaldia. Per açò, en virtut del que disposen els
articles 44 i 47 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Entitats Locals i 32 del Reglament Orgànic del Govern i Administració de
l'Ajuntament de Torrent, vinc a RESOLDRE:
Primer. Delegar les funcions inherents a l'Alcaldia Presidència de l'Ajuntament
durant el mes d'agost en les següents Tinences d'Alcaldia:
-

Del dia 1 a 6 d’agost, tots dos inclusivament, en el Segon Tinent d’Alcalde,
Sr. Andrés CAMPOS CASADO.

-

Del dia 7 al 12 d’agost, tots dos inclusivament, en el Seté Tinent d’Alcalde,
Sr. José Antonio CASTILLEJO DURÁN.

-

Del dia 13 al 20 d’agost, tots dos inclusivament, en la Primera Tinenta
d’Alcalde, Sra. Inmaculada AMAT MARTÍNEZ.

-

Del dia 21 al 26 d’agost, tots dos inclusivament, en el Tercer Tinent
d’Alcalde, Sr. Raúl CLARAMONTE VAL.

-

Del dia 27 AL 31 d’agost, tots dos inclusivament, en el Cinqué Tinent
d’Alcalde, Sr. José Pascual MARTÍNEZ CLIMENT.

Segon. Que es publique la delegació acordada en el Butlletí Oficial de la
Província, Butlletí d'Informació Municipal, i es done compte al Ple en la pròxima
sessió que es convoque”.

3. 10049/2021/GEN - DONAR COMPTE AL PLE DELS INFORMES AMB
OBJECCIÓ O DISCONFORMITAT EMESOS PER LA INTERVENCIÓ MUNICIPAL
EN EL SEGON TRIMESTRE DE 2021
Es dóna compte, i el Ple queda assabentat, dels informes de la Intervenció
Municipal amb objecció o disconformitat emesos en el segon trimestre de 2021, que
a continuació es relacionen:
“Per la present, adjunt li remet còpia dels informes amb objecció o
disconformitat emesos en el segon trimestre de 2021 que a continuació es
relacionen:
399-21 Relació de Factures
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441-21 Relació de Factures
452-21 Relació de Factures
453-21 Relació de Factures
463-21 Relació de Factures
508-21 Relació de Factures
509-21 Relació de Factures
510-21 Relació de Factures
530-21 Relació de Factures
586-21 Relació de Factures
601-21 Relació de Factures
606-21 Relació de Factures
657-21 Relació de Factures
659-21 Relació de Factures
663-21 Relació de Factures”
Àudio: 03.mp3
Vídeo: http://videople.es/3627

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

D’URBANISME,

MEDI

AMBIENT,

4.01. 9916/2021/GEN - APROVACIÓ PROVISIONAL DEL TEXT REFÓS DE LA
MODIFICACIÓ NÚM. 25 DEL PGOU.
Es dóna compte de la proposta formulada per la Sra. Inmaculada Amat
Martínez, regidora delegada de l’Àrea de Gestió de la Ciutat i Seguretat, que es
transcriu a continuació:
“Primer.- El Ple de l’Ajuntament de Torrent en sessió ordinària que va tindre
lloc el dia 7 de març de 2019 va acordar aprovar provisionalment la Modificació nº 25
del PGOU de Torrent consistent en la reserva de sòl dotacional, equipament
infraestructura servei urbà per a l’ampliació del cementeri i remetre l’acord a la
conselleria competent en urbanisme per a la seua aprovació definitiva.
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La Comissió Territorial d’Urbanisme de la Generalitat Valenciana va acordar el
15 de juliol de 2020 aprovar definitivament la modificació puntual nº 25 del PGOU de
Torrent, se bé supeditava l’eficàcia de l’acord a la presentació de document
degudament diligenciat d’aprovació pel òrgan promotor, amb l’esmena de les
qüestions indicades en l’informe favorable de la Inspecció de Patrimoni Històric
Artístic de la Direcció Territorial de Cultura de València, al que es feia referència a
l’acord.
La Comissió Territorial d’Urbanisme va delegar en el Director General
d’Urbanisme la facultat de comprovar que la correcció s’efectuava en el termes
indicats.
Segon.- Com a conseqüència de l’esmentat acord, l’Ajuntament de Torrent ha
remes a la Direcció Territorial de Cultura de València successius documents per a
esmenar les indicacions d’aquella, sent l’últim el text refós de la Modificació nº 25 del
PGOU, el qual inclou el plànol de delimitació del BRL i entorn de protecció i Annex
que consta de :
1.
2.
3.
4.

Afecció al patrimoni cultural valencià del planejament que es proposa.
Justificació del BRL proposat i el seu entorn de protecció
Fitxa individualitzada del BRL “Cementeri Parroquial”
Fitxa individualitzada del BRL “Panels ceràmics Cementeri Parroquial”

La Direcció General de Cultura i Patrimoni emet nou informe l’11 de juny de
2021 al qual ratifica l’informe favorable de 9 de juliol de 2020, tenint per esmenats
els condicionants que es relacionaven en aquell, llevat el fet que s’ha d’eliminar la
possibilitat de realitzar murs de tancament de la parcel·la de l’entorn BRL amb rajola
cara vista, havent-se d’emprar murs revestits, buscant la correcta integració amb els
tancaments existents.
El Servei Territorial d’Urbanisme de Valencià remet ofici amb entrada en
aquest Ajuntament el 18 de juny de 2021 requerint a l’Ajuntament per a l’esmena de
la deficiència indicada i la remissió del document degudament diligenciat d’aprovació
provisional.
Tercer.- L’arquitecte municipal, cap de la Secció de Planejament i Gestió
Urbanística ha esmenat el projecte incloent l’esmena indicada.
Per la Cap del Servei Jurídic de l’Àrea de Territori i Ciutat i el Secretari
General del Ple de l’Ajuntament s’ha emès informe jurídic el 30 de juny de 2021 al
qual es contenen les següents consideracions jurídiques i es proposa l’elevació al
Ple del document de planejament esmenat per a la seua aprovació provisional.
I.- La Llei 16/2005, de 30 de desembre, Urbanística Valenciana, que resulta
d’aplicació a aquest procediment, als articles 85 i 86.2 preveu que la Generalitat
Valenciana puga formular objeccions a l’aprovació definitiva dels plans urbanístics,
per, entre altres motius, coordinar la política urbanística municipal amb les polítiques
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autonòmiques de conservació del patrimoni cultural; i estableix que si els
inconvenients per a l’aprovació són d’abast limitat i poden esmenar-se amb una
correcció tècnica específica consensuada amb l’ajuntament, l’aprovació definitiva se
supeditarà en la seua eficiència a la mera formalització documental d’esta correcció.
II.- La competència per a l’aprovació provisional del planejament correspon al
Ple de l’Ajuntament i al tractar-se d’una modificació del PGOU l’acord d’aprovació
haurà d’adoptar-se per majoria absoluta, d’acord amb el que disposa l’article 123 de
la Llei de Bases de Règim Local als seus apartats 1.j) i 2.
Per tant, fent ús de les competències atribuïdes per delegació d’Alcaldia
mitjançant Decret nº 1661/2020 de 14 d’abril, es proposa al Ple que per majoria
absoluta adopte l’ACORD següent:
Primer.- Aprovar provisionalment, en compliment de l’acord de la Comissió
Territorial d’Urbanisme de la Generalitat Valenciana de 15 de juliol de 2020 i el
requeriment efectuat pel Servei Territorial d’Urbanisme, el Text Refós de la
Modificació nº 25 del PGOU, el qual inclou:
− Modificació nº 25 del PGOU de Torrent, reserva de sòl dotacional, equipament
infraestructura servei urbà per a l’ampliació del cementeri, que ja va ser
aprovat provisionalment per l’Ajuntament en sessió plenària de 7 de març de
2019, si bé s’incorpora el plànol de delimitació del BRL i entorn de protecció
(0-03).
− Annex I, el qual conté l’afecció al patrimoni cultural valencià del planejament
que es proposa, justificació del BRL proposat i el seu entorn de protecció, fitxa
individualitzada del BRL “Cementeri Parroquial” i fitxa individualitzada del BRL
“Panels ceràmics Cementeri Parroquial”
Segon.- Remetre el document diligenciat al Servei Territorial d’Urbanisme,
adscrit a la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat”.
De conformitat amb el dictamen emès per la Comissió Informativa núm. 2, el
Ple, en votació ordinària i per unanimitat, ACORDA, aprovar la proposta anterior.

4.02. 10421/2021/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL POPULAR PER AL
CONTROL DEL COTONET DE SUDÀFRICA.
Es dóna compte de la moció de l'epígraf, que copiada literalment diu:
“El cotonet de Sudáfrica (Delottococcus aberiae) es una cochinilla blanda
algodonosa (Pseudococcido) que afecta al fruto de los cítricos provocando
deformaciones que lo deprecian comercialmente, provocando enormes pérdidas
económicas a los productores. Cotonet de Sudáfrica, tiene varias generaciones al
año, pero solo la primera generación, la que afecta desde la caída de pétalos a
finales de junio, provoca daños en los frutitos recién cuajados. Esta plaga se
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introduce en la Comunitat Valenciana en 2009 en importaciones de cítricos
provenientes de Sudáfrica.
Se ha comprobado que las trampas de atracción y muerte con una feromona
sexual que atrae a los machos y una piretrina que los mata, solo es efectiva cuando
las poblaciones de la plaga son bajas, en concreto cuando hay menos de un 20% de
árboles afectados. Cuando las poblaciones de la plaga son elevadas, no tienen
ningún efecto.
El parasitoide Anagyrus aberiae se importó de Sudáfrica para el control
biológico de la plaga. Se ha comprobado que este parasitoide es eficaz contra ninfas
N4 (prácticamente hembras adultas) y que su eficacia sobre ninfas N1, N2 y N3 es
muy baja. Además, el período de adaptación del este parasitoide a las condiciones
ambientales de la Comunitat Valenciana puede tener una duración de entre 2-3
años.
La superficie afectada en la Comunitat Valenciana por la plaga se estima en
20.000 hectáreas repartidas fundamentalmente por las comarcas de Los Valles en el
Camp de Morvedre y la Plana Baixa en la provincia de Castellón, con afectaciones
que alcanzan el 100% de los árboles de la explotación y pérdida total de la cosecha.
El riesgo de que la plaga se extienda a otras zonas citrícolas de la Comunitat
Valenciana y comunidades autónomas vecinas es muy elevado.
Las materias activas autorizadas para el control de la plaga (Sulfoxaflor,
Acetamiprid y diversos piretroides) presentan una baja eficacia para el control
químico de cotonet. Se ha comprobado en campo que estas materias activas son
poco eficaces para ovisacos, hembras adultas y ninfas. Si un ovisaco escapa al
tratamiento químico, en dos semanas hay más de 400 ninfas infectando el cultivo.
Solo la materia activa Metil-clorpirifos se ha demostrado eficaz prácticamente
al 100% en el control de cotonet de Sudáfrica, de hecho, mientras esta materia
activa estuvo autorizada, cotonet no fue un problema para el productor. Ensayos
realizados en campo con esta materia activa han demostrado que es capaz de bajar
la población de la plaga en un 85-90%.
En el momento crítico de afección de la plaga (primera generación), el
diámetro del frutito es de 2-3 mm. Cuando el fruto alcanza su época de recolección,
el diámetro está de media entre 55-60 mm. La superficie mojada por cualquier
fitosanitario para el tratamiento de la primera generación de Delottococcus aberiae
supone el 0,20% de la superficie del fruto maduro.
Por las razones expuestas, el Partido Popular del Ayuntamiento de Torrent
presenta las siguientes propuestas para su discusión y aprobación por el Pleno.
ACUERDOS:
PRIMERO-. De acuerdo con los artículos 15 y 18 de la Ley 43/2002 de
Sanidad Vegetal, calificar de utilidad pública la lucha contra Delottococcus aberiae
en la Comunitat Valenciana. Que la Generalitat Valenciana a través de la Conselleria
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competente en materia de Sanidad Vegetal, establezca las medidas fitosanitarias
necesarias para el control de la plaga.
SEGUNDO-. Al igual que con otras plagas agrícolas (Chilo suppressalis,
Ceratitis capitata y Bactrocera oleae) la Conselleria competente en materia de
Sanidad Vegetal establezca a través de una Orden, la campaña oficial de lucha
contra Delottococcus aberiae (cotonet de Sudáfrica) y establezca las medidas
especiales para el control de la plaga en la Comunitat Valenciana. De manera que
sea la propia Conselleria la que adopte las medidas especiales para el control de la
plaga.
TERCERO-. Que la Conselleria competente en Sanidad Vegetal, con el
objetivo de cumplir el punto 2, solicite al Ministerio de Agricultura la autorización
excepcional de la materia activa Metil-clorpirifos para el control de cotonet de
Sudáfrica fuera de la época de floración de los cítricos y desde la caída de pétalos
hasta el final de la caída fisiológica de junio (30 días). Los tratamientos fitosanitarios,
de acuerdo con el punto 2, serán ejecutados la propia Conselleria competente en
materia de sanidad vegetal.
CUARTO-. A partir de la caída fisiológica de junio (finales junio-principios
julio) y aprovechando las instalaciones de la bioplanta de Caudete de las Fuentes,
que se proceda a la cría y suelta masivas del depredador Cryptolaemus montrouzieri
durante el resto del año para el control biológico de la plaga.
QUINTO-. Instar a la Conselleria competente en Sanidad Vegetal, que
incremente la inversión en la lucha biológica y biotécnica para el control de plagas
agrícolas en la Comunitat Valenciana.
SEXTO-. Que la Conselleria competente en materia de Sanidad Vegetal
incluya en los presupuestos de 2.022 una línea de ayudas directas a los citricultores
afectados por el cotonet de Sudáfrica de manera que se puedan compensar las
pérdidas económicas que la plaga ha provocado en el Sector. Y otra línea de ayudas
al Sector de la comercialización de cítricos para que pueda instaurar medidas de
bioseguridad que impidan la expansión de la plaga”.
De conformitat amb el dictamen emès per la Comissió Informativa núm. 2, el
Ple, en votació ordinària i per vint-i-tres vots a favor dels grups polítics municipals
Vox, Popular, Ciudadanos i Socialista, i dos abstencions del grup polític municipal
Compromís per Torrent, ACORDA, aprovar la moció anterior.
Àudio: 04.02.mp3
Vídeo: http://videople.es/3628

5. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 3, ADMINISTRACIÓ, BENESTAR SOCIAL,
EDUCACIÓ I JOVENTUT.
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5.01. 10340/2021/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS PER TORRENT
PER LA CONDEMNA DE LES AGRESSIONS MASCLISTES LGTBIFÒBIQUES,
RACISTES I D’ODI.
Es dóna compte al Ple de la moció de l'epígraf, que copiada literalment diu:
“El passat 13 de juny Younes Bilal era assassinat amb tres trets al pit al crit de
“Fuera moros de mierda de este bar”, el 6 de juliol es confirmà l’assassinat de
Johana Andrea (veïna de Borriana) com a assassinat masclista (la número 1.102 a
Espanya des de l’1 de gener de 2003), portem mesos sense saber què va passar
amb les tres dones que aparegueren assassinades a diferents sèquies del País
Valencià en un curt espai de temps; el dimecres 7 de juliol, deu persones
apallissaren dos xics gais a la ciutat de València mentre la policia dissuadia les
víctimes de fer denúncia i, també, ha sigut el brutal assassinat de Samuel Luiz al crit
de “Maricón de mierda” i que ha despertat la indignació ciutadana.
Tot açò té lloc en un temps en què el discurs negacionista i de l’odi de la
ultradreta entra a les institucions, els mitjans de comunicació convencionals i a les
noves tecnologies. És un intent de normalitzar la persecució ideològica i fins i tot
física, de les persones pel seu origen, raça, llengua, creences o orientació sexual.
Estem davant un intent de retrocedir en drets humans ja consolidats a la
nostra societat, capdavantera en la lluita per la igualtat de les dones, les llibertats
sexuals i de les persones LGTBIQ+ amb molt d’esforç des de la fi de la terrible
dictadura franquista ençà.
Les representants polítiques democràtiques no podem quedar-nos
impassibles quan són les persones més vulnerables les que estan sent
assenyalades i quan és el nostre jovent la principal diana d’este procés
homogeneïtzador i de radicalització ideològica que intenta la ultradreta per a frenar
l’avanç aconseguit com a societat moderna, progressista, justa e igualitària.
Concretament a Torrent cal treballar per previndre i actuar contra possibles
delictes d’odi o fonamentats en la intolerància. És necessària la posada en marxa de
l’article 42 de la Llei d’igualtat de les persones LGTBI aprovada per les Corts
Valencianes durant la passada legislatura, que contempla la creació d’una unitat
contra els delictes d’odi coordinada per la policia local en ciutats majors de 50.000
habitants.
Tenint en compte totes estes qüestions, els interessos particulars en joc i
l’interès públic general, proposem al Ple l'adopció dels següents ACORDS:
PRIMER. L’Ajuntament de Torrent condemna els discursos de l’odi i
negacionistes fets per partits i representants polítics des de les institucions
públiques, i insta les forces polítiques democràtiques a no pactar amb qui promoga
estos discursos ni acceptar el seu suport en el normal funcionament institucional en
salvaguarda de la democràcia, els Drets Humans i les llibertats constitucionals.
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SEGON. L’Ajuntament de Torrent acorda donar suport a la celebració
d’activitats de sensibilització per la igualtat de tracte i contra la discriminació, la
LGTBIfòbia, el racisme, la xenofòbia, el sexisme i el masclisme al nostre municipi.
TERCER. L’Ajuntament de Torrent insta la Junta de Govern Local a donar
compliment de l’article 42 de la Llei d’Igualtat de les persones LGTBI, que contempla
una unitat coordina per la policia local per previndre i actuar contra qualsevol tipus
de delicte d’odi.
QUART. L’Ajuntament de Torrent acorda instar al Consell a continuar
desenvolupant l’Estratègia Valenciana per a la Igualtat de Tracte, la No Discriminació
i la Prevenció dels Delictes d'Odi 2019 – 2024.
CINQUÈ. L’Ajuntament de Torrent acorda instar al Consell a continuar
implementant les mesures recollides en la Llei 23/2018 d'igualtat de les persones
LGTBI, i la Llei 8/2017 integral del reconeixement del dret a la identitat i a l’expressió
de gènere a la Comunitat Valenciana.
SISÉ. L’Ajuntament de Torrent acorda instar al govern de l’Estat a impulsar
polítiques de prevenció dels delictes d’odi i de formació i sensibilització tant de les
forces i cossos de seguretat de l’Estat com del poder judicial en la lluita contra este
tipus de delictes”.
De conformitat amb el dictamen emès per la Comissió Informativa núm. 3, el
Ple, en votació ordinària i per vint-i-tres vots a favor dels grups polítics municipals
Compromís per Torrent, Popular, Ciudadanos i Socialista, i dos vots en contra del
grup polític municipal Vox, ACORDA, aprovar la moció anterior.
Àudio: 05.01.mp3
Vídeo: http://videople.es/3629

6. TRÀMIT EXTRAORDINARI.
No es presenta cap assumpte en tràmit extraordinari.
Àudio: 06.mp3
Vídeo: http://videople.es/3630

7. CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN.
7.01. DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA DES DEL 26 DE JUNY
FINS AL 3 DE SETEMBRE DE 2021, DEL NÚM. 3162 AL NÚM. 4134
INCLUSIVAMENT.
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Es dóna compte i el Ple queda assabentat, dels decrets adoptats per l’Alcaldia
des del 26 de juny fins al 3 de setembre de 2021, del número 3162 al número 4134,
ambdós inclusivament.

7.02. PRECS I PREGUNTES.
7.02.01. PREC GRUP MUNICIPAL VOX PER AL COMPLIMENT
REGLAMENT ORGÀNIC DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE TORRENT.

DEL

“PRIMERO.- Cumplimiento del art. 149.2 del Reglamento Orgánico del Pleno
del Ayuntamiento de Torrent, de manera que una vez solicitada formalmente la
constancia de un ruego formulado, aparezca en el acta de la sesión.
SEGUNDO.- Cumplimiento del art. 150.2 del Reglamento Orgánico del Pleno
del Ayuntamiento de Torrent que determina que, las preguntas presentadas por
escrito en el Registro del Pleno, serán contestadas en la citada sesión plenaria,
salvo que el destinatario pida el aplazamiento para la sesión siguiente.
TERCERO.- Cumplimiento del art. 150.3 del Reglamento Orgánico del Pleno
del Ayuntamiento de Torrent donde indica que, en el caso de formular preguntas
oralmente durante el transcurso de una sesión plenaria, serán contestadas en la
sesión siguiente, salvo que el interpelado dé respuesta inmediata.
CUARTO.- Cumplimiento del art. 150.4 del Reglamento Orgánico del Pleno
del Ayuntamiento de Torrent “si la respuesta fuera oral deberá quedar reflejado por
escrito en el acta”.
QUINTO.- Cumplimiento del art. 150.5 del Reglamento Orgánico del Pleno del
Ayuntamiento de Torrent “podrán formularse preguntas a responder por escrito. En
este caso, tienen que ser contestadas en el plazo máximo de un mes, dando
posteriormente cuenta al Pleno en la primera sesión que celebre”.

7.02.02. PRECS I PREGUNTES GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS PER TORRENT.
“En relació a les Bases Reguladores de la concessió de Subvencions de
Beques de Material Escolar:
1) En quin espai web municipal es pot accedir a les bases reguladores
corresponents a l’exercici 2021/2022? Publicades a l’anomenat “Portal de
Subvenciones y Ayudas del Ayuntamiento de Torrent”.
2) En quin espai web municipal es pot accedir a l’anunci de l’Ajuntament de
Torrent sobre la convocatòria de subvencions “Beques Material Escolar curs
2021/2022? Publicades a l’esmentat Portal de Subvencions.
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3) En quin espai web municipal es poden consultar la totalitat de les actes
existents de l’Òrgan Col·legiat de Valoració contemplat a la regulació d’aquestes
subvencions. En cas que no puguen consultar-se a la web demanem se’ns facilite
còpia de les esmentades actes.
4) En quines dates es va reunir l’Òrgan Col·legiat de Valoració al llarg deis
exercicis 2019, 2020 i 2021?
5) En quina partida i subpartides econòmiques, funcionals i per programes,
dei pressupost de l’Ajuntament de Torrent per a 2021, s’arreplega l’import total de la
convocatòria 2021/2022 corresponent a aquest tipus de beques?”.

7.02.03. PRECS I PREGUNTES GRUP MUNICIPAL VOX.
“RUEGOS
-

Rogamos se considere el art. 97.6 del RD 2568/1986, de 28 de noviembre,
por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, “...Los ruegos formulados en el
seno del Pleno podrán ser debatidos, pero en ningún caso sometidos a
votación.”

-

Rogamos se considere la urgencia de la moción registrada por este grupo
municipal el pasado 30 de agosto y sea incluida como trámite extraordinario
en el próximo pleno del 9 de septiembre.

-

Rogamos se realice un estudio pormenorizado para detectar el amianto o
uralita en los edificios públicos y privados de Torrent y adoptar soluciones
para la retirada del amianto de forma segura, pues es un grave problema para
la salud.

-

Rogamos se estudie la aplicación de bonificaciones fiscales a las familias
numerosas.

-

Rogamos se reclame a Conselleria dar cumplimiento al mandato municipal
sobre la colocación de las banderas en los centros públicos de enseñanza
secundaria y bachiller, aprobada por mayoría, en sesión plenaria de 5 de
diciembre de 2019.

-

Rogamos se nos informe sobre la petición efectuada en sesión plenaria el
pasado 1 de octubre de 2021 y 14 de enero de 2021 sobre GEMERSA.

-

Rogamos se nos proporcione la relación de facturas ubicadas en el marco de
“Ciudad Inteligente”, en concreto, el coste total de los sensores instalados en
las farolas, el coste total de las rutas escolares y del paso cebra luminoso.
Sr. Campos
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-

Rogamos se modifique la web del Ayuntamiento de Torrent en su página de
inicio con el fin de incorporar una pestaña que, al pulsarla, conecte
directamente con los videoplenarios y, de este modo, facilitar a los
ciudadanos su visualización.
PREGUNTAS

-

¿Se encuentra funcionando al 100% la aplicación APP Torrent?
¿Cuándo se va a constituir la Comisión especial de Sugerencias y
Reclamaciones?
Sra. Amat

-

¿Se está actuando o tomando medidas para solucionar el agujero en la acera
de la calle Manuel Fortea?
¿Se ha reforzado la recogida de enseres y la limpieza de los imbornales?
¿Se ha empezado a limpiar la zona del barranco que nos corresponde según
nos comunicó la Confederación Hidrográfica del Júcar?
Sr. Claramonte.
En referencia a la zona de El Vedat, se formulan las siguientes preguntas:

-

¿Se ha realizado la correspondiente poda de árboles cuyas copas se
conectan entre sí?
¿Se ha ampliado la dotación económica del Programa de Mantenimiento y
Limpieza Forestal?”.

Es formulen els següents precs i preguntes durant la sessió:
Àudio: 07.02.mp3
Vídeo: http://videople.es/3631

I com que no hi ha més assumptes a tractar-hi, a les 20.01, 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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