SECRETARIA GENERAL DEL PLE
FS/cg

SENYORS I SENYORES ASSISTENTS:
ALCALDE PRESIDENT :
JESÚS ROS PILES
TINENTS I TINENTES / REGIDORS I
REGIDORES:
Tinents d'Alcaldia i Regidors
Inmaculada Amat Martínez
Andrés Campos Casado
Raúl Claramonte Val
Marina Olivares Hernández
José Pascual Martínez Climent
Patricia Sáez Orea
José Antonio Castillejo Durán
Asunción Ferrer San Pablo
Francisco José Arnau Roig
Esmeralda Torres Guillén
José Daniel Iserte Carbó
Antonio Nebot Soriano
María Desamparados Folgado Tonda
José Francisco Gozalvo LLácer
Dolores Roch Cazorla
Ignacio Carratalá Belloch
Salvador Císcar Juan
Arturo García Gil
Ana María Penella Busach
Adelina González Borrull
Pau Alabajos Ferrer
Mª Carmen Silla Mora
Salvador Benlloch Pascual
Antonio José Martínez Moreno
INTERVENTORA MUNICIPAL:
Mª CARMEN APARISI APARISI
SECRETARI GENERAL DEL PLE:
FERNANDO SALOM HERRERO

Sessió Ordinària del Ple, del dia
04/11/2021.
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 del Sr. Secretari General del
Ple.
La Presidència fent ús de les
facultats que li confereix l'article 91.3 del
Reial decret 2568/86, de 28 de
novembre
Reglament
Organització
Funcionament i Règim Jurídic de les
Entitats Locals, i l'article 65 del
Reglament Orgànic del Ple, modifica
l’ordre del dia tractant-se en primer lloc
el punt 5.01.
Es guarda un minut de silenci en
rebuig als esdeveniments ocorreguts el
passat 1 de novembre, i a continuació
pel Sr. Secretari es llig la Declaració
Institucional signada per tots els
portaveus dels grups polítics municipals.

Àudio: 01.mp3
Vídeo: http://videople.es/3883
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1. APROVACIÓ ACTES SESSIONS ANTERIORS.
* Ordinària 07/octubre/2021.
2. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 1, D’ECONOMIA, HISENDA, PERSONAL,
MODERNITZACIÓ I OCUPACIÓ.
2.01. 13877/2021/GEN - SOL·LICITUD DE BONIFICACIÓ EN LA QUOTA DE
L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES
FORMULADA PEL SR. IGNACIO GARCÍA GIL, PER TROBAR-SE
L’IMMOBLE UBICAT DINS DEL PERÍMETRE DEL NUCLI HISTÒRIC
TRADICIONAL.
3. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 2,
SEGURETAT CIUTADANA I MOBILITAT.

D’URBANISME,

MEDI

AMBIENT,

3.01. 15115/2021/GEN - MOCIÓ GRUP POLÍTIC MUNICIPAL COMPROMÍS
PER TORRENT D’ADAPTACIÓ LEGAL DE L’ORDENANÇA LOCAL DE
CIRCULACIÓ I L’ÚS DEL PATINET A LA CIUTAT DE TORRENT.
3.02. 15265/2021/GEN - MOCIÓ GRUP POLÍTIC MUNICIPAL VOX PER A
L’ACTUALITZACIÓ DE L’ORDENANÇA DE CIRCULACIÓ DE TORRENT
RESPECTE A L’ÚS DE VEHICLES DE MOBILITAT PERSONAL.
4. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 3, ADMINISTRACIÓ, BENESTAR SOCIAL,
EDUCACIÓ I JOVENTUT.
4.01. 11083/2021/GEN - PROPOSTA REGIDORA DELEGADA D'EDUCACIÓ I
PUBLICACIONS,
D'ACCEPTACIÓ
DE
LA
DELEGACIÓ
DE
COMPETÈNCIES EFECTUADA PER LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, EN
EL PLA EDIFICANT DEL CEIP ANTONIO MACHADO.
4.02. 15389/2021/GEN - MOCIÓ GRUP POLÍTIC MUNICIPAL COMPROMÍS
PER TORRENT, DIA 25 DE NOVEMBRE 2021, ELIMINACIÓ DE LA
VIOLÈNCIA CONTRA LES DONES.
5. TRÀMIT EXTRAORDINARI.
5.01. 15954/2021/GEN - DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DE LA CORPORACIÓ
MUNICIPAL PER LA CONVIVÈNCIA.
5.02. ASSUMPTES SENSE DICTAMINAR.
5.02.01. 15962/2021/GEN - MOCIÓ CONJUNTA DELS GRUPS POLÍTICS
MUNICIPALS
SOCIALISTA,
CIUDADANOS,
POPULAR
I
COMPROMÍS
PER
TORRENT
AMB
MOTIU
DEL
DIA
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INTERNACIONAL DE L’ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA CONTRA LA
DONA.
6. CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN.
6.01. DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA DES DEL 2 FINS AL 27
D’OCTUBRE DE 2021, DEL NÚM. 4566 AL NÚM. 5026
INCLUSIVAMENT.
6.02. PRECS I PREGUNTES.

5.01. 15954/2021/GEN - DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DE LA CORPORACIÓ
MUNICIPAL PER LA CONVIVÈNCIA.
Es dóna compte de la declaració institucional que es reproduix a continuació:
“La nostra ciutat, exemple d’integració i concòrdia, va patir el passat 1 de
novembre la violència d’unes accions que només provoquen incomprensió i dolor,
que ens fan sentir-nos molt lluny de la societat que junts volem construir. La
convivència i la solidaritat dins de la nostra societat són pilars fonamentals en la
promoció d’espais d’encontre i respecte. És l'educació, ferramenta essencial en un
model social igualitari i just, la que ha de fer possible que mai no es tornen a repetir
fets com els que han ocorregut.
La Corporació Municipal, en nom de la ciutadania de Torrent, expressa la
seua condemna més ferma a la violència, refermant el seu compromís amb una
societat que viu en pau i regida per les lleis que nosaltres mateix ens donem en el
nostre sistema democràtic. No podem i no volem ser indiferents al dolor i a la
tristesa, hem de treballar junts per lluitar contra la violència i l'exclusió.
La dignitat de les persones, en el seu més alt nivell del dret a la vida, és i ha
de ser una afirmació inqüestionable, un plantejament del qual mai no ens hem de
menejar i que hem de defensar front aquells que deslegitimen i ataquen el nostre
model de convivència.
Una societat lliure ho és quan és segura, quan les persones poden
desenvolupar el seu projecte vital, la seua recerca de la felicitat, amb la serenitat
d’una vida segura i amb les necessitats garantides, és per això que els nostres
esforços han d’anar dirigits, de manera permanent, a la consecució d’este objectiu, a
tots els nivells i amb totes les nostres forces.
La vida és el valor més alt, el regal més gran, i no hi ha front això
qüestionament possible, eixe és sense cap dubte el sentir del nostre poble, la
convicció de la nostra gent, per això volem expressar així mateix la solidaritat més
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sincera i el suport per als familiars i amics, per a les persones que han patit este acte
terrible el qual no té cap classe d’explicació.
Contra la violència, a favor de la convivència i de la pau, en defensa d’una
societat segura, i per tant lliure, trobaran, trobareu sempre a la ciutat de Torrent i a la
seua gent”.
Àudio: 05.01.mp3
Vídeo: http://videople.es/3884

1. APROVACIÓ ACTES SESSIONS ANTERIORS.
S'aprova, per unanimitat, l’acta de la sessió ordinària celebrada el dia 7
d’octubre de 2021.

Finalizat el punt anterior de l’ordre del dia, s’absenta de la sala de sessions el
regidor del grup Popular Sr. Arturo García Gil.

2. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 1, D’ECONOMIA, HISENDA, PERSONAL,
MODERNITZACIÓ I OCUPACIÓ.
2.01. 13877/2021/GEN - SOL·LICITUD DE BONIFICACIÓ EN LA QUOTA DE
L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES FORMULADA
PEL SR. IGNACIO GARCÍA GIL, PER TROBAR-SE L’IMMOBLE UBICAT DINS
DEL PERÍMETRE DEL NUCLI HISTÒRIC TRADICIONAL.
Es dóna compte de la proposta formulada per la Sra. Esmeralda Torres
Guillén, regidora delegada d’Hisenda, que es transcriu a continuació:
“1r. Vista la sol·licitud presentada en data 29/09/2021 (Registre d'entrada
núm. 2021029241) pel Sr. Ignacio García Gil amb DNI. núm. 52636069V, de
bonificació del 95% en la quota de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres
per ser declarada obra d'especial interés, per a l'obra de reforma integral de
l'immoble
situat
al
carrer
Marc,
núm.
12
(Referència
cadastral
8385907YJ1688N0001WB i 8385907YJ1688N0002EZ).
Vist que per Decret d'Alcaldia núm. 3831/2020, de 29 de setembre s'ha
concedit llicència d'obres per a la reforma d'aquest immoble.
2n. Vist l'informe emès per la Cap de la Secció de Llicències i Disciplina el
qual disposa que "segons el que es disposa en el Pla General d'Ordenació Urbana
de Torrent, l'immoble en el qual es projecta la intervenció es troba en la ZONA
CENTRE (Subzona 1-A) en l'Àrea proposada del Nucli Històric Tradicional – Bé de
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Rellevància Local, segons l'article 4.1 de la Llei 9/2017, de 7 d'abril, de la
Generalitat, de modificació de la Llei 4/1998, del Patrimoni Cultural Valencià.
I a més, el Catàleg de Béns i Espais Protegits en la part referida a l'àmbit del
PEPRI del Centre Històric sotmès a informació pública, consta en la relació de béns
etnològics materials proposats per a la seua catalogació el panell ceràmic exterior
dedicat a Sant Marc existent en la façana de l'immoble identificat com ET- 15 i amb
la categoria de Bé de Rellevància Local segons el que es disposa en la Disposició
Addicional Cinquena de la Llei 4/1998 del Patrimoni Cultural Valencià i article 3.1.d)
del Decret 62/2011, de 20 de maig, del Consell, pel qual es regula el procediment de
declaració i el règim de protecció dels béns de rellevància local.
I també, en el tràmit de la llicència d'obres previ a la seua concessió s'ha
hagut d'elaborar un estudi arqueològic aportant a l'expedient l'autorització per part de
Conselleria de les obres, des del punt de vista arqueològic."
3r. La bonificació sol·licitada està regulada en l'article 103.2. del Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes locals que estableix:
"2.- Les ordenances fiscals podran regular les següents bonificacions sobre la
quota de l'impost:
a).Una bonificació de fins al 95 per cent a favor de les construccions,
instal·lacions o obres que siguen declarades d'especial interès o utilitat
municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals, històric artístiques o
de foment de l'ocupació que justifiquen tal declaració. Correspondrà la dita
declaració al Ple de la corporació i s'acordarà, amb la sol·licitud prèvia del
subjecte passiu, pel vot favorable de la majoria simple dels seus membres".
A la vista de l'informe emés per la tècnic d'urbanisme i de la vigent ordenança
fiscal, la bonificació aplicable a la sol·licitud formulada per l'interessat la tenim
regulada en la nostra ordenança fiscal en l'article 5.2.c), el qual estableix un 50% de
bonificació de la quota de aquelles construccions, instal·lacions o obres realitzades
dins de l'àmbit del pla especial de protecció i reforma interior del centre històric de
Torrent, quan, en virtut de l'article 62.1 de la Llei 4/1998, d'11 de juny, de Patrimoni
Cultural Valencià, el promotor haja d'aportar un estudi previ, subscrit per tècnic
competent, sobre els efectes que les obres preteses puguen causar en les restes
arqueològiques o paleontològics.
4t. Vist que l'import pendent de la liquidació a practicar seria de 5.440,85 €. Si
s'aplica, en el seu cas, la bonificació sol·licitada i susceptible de ser concedida
l'import ascenderia a 2.720,43€.
Per tant, tenint en compte els fonaments aportats, l'informe emès pel Cap de
Secció de Tresoreria i Gestió Tributària, i vist que es complixen els requisits
previstos a l'article 5.2.c) de l'ordenança fiscal reguladora del impost sobre
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construccions, instal·lacions i obres, atès que esta bonificació té caràcter rogat, que
l'interessat aporta la documentació justificativa, i que li correspon al Ple de la
corporació resoldre la declaració d'interés especial per concòrrer circumstàncies
culturals o històric-artístiques, pel vot favorable de la majoria simple dels seus
membres, és pel que s'efectua la següent PROPOSTA D'ACORD:
Primer.- Concedir, basant-se en les consideracions exposades anteriorment,
la bonificació del 50% en la quota de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i
obres per ser declarada obra d'especial interés, per a l'obra de reforma integral de
l'immoble
situat
al
carrer
Marc,
núm.
12
(Referència
cadastral
8385907YJ1688N0001WB i 8385907YJ1688N0002EZ), sol·licitada pel Sr. Ignacio
García Gil amb DNI. núm. 52636069V.
Segon.- Traslladar el present Acord a l'interessat, així com als departaments
d'urbanisme i de Tributs no periòdics, als efectes oportuns”.
De conformitat amb el dictamen emès per la Comissió Informativa núm. 1, el
Ple, en votació ordinària i per unanimitat del regidors presents, ACORDA, aprovar la
proposta anterior.

S'incorpora de nou a la sessió el regidor del grup Popular Sr. Arturo García
Gil.

La Presidència vist que hi ha una moció del grup polític municipal Compromís
per Torrent i una altra del grup polític municipal Vox sobre el mateix tema, i que pel
grup municipal Ciutadans s'ha presentat esmena a les mocions anteriors, es proposa
tractar les mateixes de manera conjunta.

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

D’URBANISME,

MEDI

AMBIENT,

3.01. 15115/2021/GEN - MOCIÓ GRUP POLÍTIC MUNICIPAL COMPROMÍS PER
TORRENT D’ADAPTACIÓ LEGAL DE L’ORDENANÇA LOCAL DE CIRCULACIÓ I
L’ÚS DEL PATINET A LA CIUTAT DE TORRENT.
Es dóna compte de la moció de l'epígraf, que copiada literalment diu:
“Exposició de motius:
Pel Reial decret 970/2020, de 10 de novembre, es modificaren tant el
Reglament General de Circulació, aprovat per Reial decret 1428/2003, de 21 de
novembre, com el Reglament General de Vehicles, aprovat per Reial decret
2822/1998, de 23 de desembre, tots dos en matèria de mesures urbanes de trànsit.
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La present Ordenança de Mobilitat i Circulació de Torrent entrà en vigor l’1 de
gener de 2014, i fou aprovada de conformitat amb l’articulat de la Llei Sobre Trànsit,
Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Viària (R.D.L 339/1990, de 2 de març), la
qual està derogada en la seua totalitat des del 31 de gener de 2016, mitjançant la
disposició derogatòria única del Reial Decret Legislatiu 6/2015, de 30 d’octubre.
Per tant, tal i com podem observar, l’actual ordenança de circulació es
fonamenta en un articulat que està derogat des de fa 5 anys i 10 mesos; sent
escaient, per qüestions òbvies, adaptar-la a les normes vigents en matèria de trànsit.
Com déiem adés, les normes estatals de regulació i seguretat del trànsit i
circulació de vehicles a motor es troben refoses al R.D.L 6/2015, de 30 d’octubre,
encara que aquesta norma deixa als ajuntaments la potestat de regular, ampliar i
desenvolupar aquells aspectes autoritzats o no contemplats per la normativa estatal.
En concret, la proposta que elevem al Ple de l’Ajuntament, de prosperar, amb la
majoria de vots dels regidors i regidores que conformen la Junta de Govern Local,
expressa un compromís de futur de tot el govern municipal, en coherència amb el vot
polític expressat en aquest Ple.
Creiem, des de Compromís, que actualitzar la normativa municipal a les
noves realitats de mobilitat i circulació de trànsit a Torrent és necessari tant en quant
les normes estatals són un marc que permeten als ajuntaments adaptar-les en funció
de les característiques físiques del seu propi traçat urbà, zones de circulació i altres
aspectes reguladors com les mesures de seguretat personal i de responsabilitat civil.
En aquest sentit, i a partir de les bases del R.D.L 970/2020, els municipis
interessats en adaptar-lo a les seues ordenances han desenvolupat aspectes
normatius concrets, i en referència a l’ús de monopatins, per exemple a la ciutat de
València és obligatori l’ús del casc als Vehicles Mobilitat Personal o monopatins –
VPM- classe B, Barcelona permet el seu aparcament en zones habilitades, o Madrid
obliga les empreses de lloguer a tindre assegurança i casc per a les persones
usuàries d’aquest tipus de transport.
També és important arreplegar en la normativa local la referència als usos i
comportaments sancionables per la utilització de monopatins, tals com la conducció
sota els efectes de l’alcohol o les drogues, la prohibició de l’ús del telèfon mòbil, l’ús
de cascos o auriculars connectats a aparells receptors de so, la conducció nocturna
sense enllumenat, el sobrepès sobre el vehicle, la regulació de la utilització del casc,
la edat d’ús, la responsabilitat civil -especialment la dels menors -, etcètera.
Totes aquestes normes, una vegada entren en vigor, han de ser tutelades per
la Policia Local de Torrent, motiu pel qual el govern municipal hauria de procurar la
formació necessària, als i les seues agents, perquè la seua aplicació siga
desenvolupada de la manera més àgil i efectiva possible.
Finalment des de Compromís creiem que per les característiques dels VPM i
la seua interacció amb la resta del trànsit, especialment amb les persones vianants,
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on es generen situacions que no són fàcils de compaginar, aquests vehicles haurien
de circular fora de les voreres, però també entenem que enviar-los a la calçada
sense cap tipus de protecció és perillós, amb la qual cosa pensem que en la
redacció de l’ordenança municipal hauria de ser obligatori l’ús del casc i tindre una
assegurança vigent, ja que en compartir un espai de trànsit també podrien causar
danys o rebre-los.
Apostem també per la circulació d’aquests vehicles limitada com a màxim als
carrers 30 o per carrils bici, la qual cosa addicionalment ha de conduir al disseny i
construcció de més carrils destinats a les bicicletes i els VMP a Torrent.
Per tant, i en relació a la proposta política que pretenem impulsar, des del
Grup Municipal Compromís presentem davant el Ple de la Corporació Local de
Torrent, per al seu debat i si escau aprovació les següents PROPOSTES D’ACORD:
1) El Ple de l’Ajuntament de Torrent, per majoria dels grups polítics que donen
el seu suport, acorda impulsar, des de les seues responsabilitats en els òrgans
institucionals on tinguen representació, una nova redacció de l’actual ordenança de
circulació per a adaptar-la a la legislació vigent, així com a les necessitats del trànsit
rodat, regulant la mobilitat existent al terme municipal i especialment tenint en
compte les característiques de les noves formes de desplaçament utilitzades.
2) El Ple de l’Ajuntament de Torrent, per majoria dels grups polítics que donen
el seu suport, considera necessari que la nova ordenança local de circulació
contemple i incloga una regulació específica per als Vehicles Mono Patins –VMPque circulen al nostre terme municipal, de tal manera que en aquesta nova redacció
s’especifiquen amb claredat aspectes bàsics relacionats amb el seu ús, tals com els
mecanismes legals que garantisquen la responsabilitat civil, les obligacions en
matèria de seguretat per a les conductores i vianants , la seua limitació de velocitat
en carrers o el tipus de vies on poden circular, d’entre altres.
3) El Ple de l’Ajuntament de Torrent, per majoria dels grups polítics que donen
el seu suport, manifesta la necessitat que aquesta regulació es trameta amb caràcter
urgent donades les actuals circumstàncies del trànsit rodat a Torrent i l’afectació
dels esmentats VMP en relació a la resta de vehicles i vianants, amb els que
comparteix les diferents vies de circulació”.

3.02. 15265/2021/GEN - MOCIÓ GRUP POLÍTIC MUNICIPAL VOX PER A
L’ACTUALITZACIÓ DE L’ORDENANÇA DE CIRCULACIÓ DE TORRENT
RESPECTE A L’ÚS DE VEHICLES DE MOBILITAT PERSONAL.
Es dóna compte de la moció de l'epígraf, el text literal de la qual és:
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
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En los últimos tiempos venimos observando que la ciencia está avanzando de
una forma prodigiosa en el campo de las baterías eléctricas aplicadas a los medios
de transporte. Uno de estos medios, tan respetuoso con el medio ambiente y muy
extendido entre la población, es el patinete eléctrico; que se ha convertido en un
medio de transporte unipersonal muy extendido; siendo sus bondades múltiples y
sus aplicaciones en la movilidad ciudadana, muy elevadas.
Sin embargo, conviene entender que nos encontramos ante un medio de
transporte y no un juguete, un aparato que circula por nuestras vías urbanas, que ha
de seguir unas normas básicas de circulación, que interactúa con otros vehículos y
que debe garantizarse la seguridad de los que lo manejan y a los que les rodea.
El Ayuntamiento de Torrent cuenta con la Ordenanza de Circulación, en la
que únicamente el art. 51.6 hace una pequeña referencia “a la prohibición a los
peatones de utilizar patines u otros elementos similares fuera de los lugares
habilitados para ellos”. Igualmente, la Ordenanza Municipal Reguladora de las
Normas Básicas de Convivencia Ciudadana y Gobierno de la Ciudad, en su art. 8.2
apartado o), realiza una alusión a la circulación de bicicletas, patines, patinetes,
etc…; siendo estos dos artículos, las únicas menciones al patinete eléctrico
recogidas en la normativa.
El pasado 2 de enero de 2021, entró en vigor el real Decreto 970/2020, por el
que se modifican el Reglamento General de Circulación, aprobado por real Decreto
1428/2003, de 21 de noviembre y el Reglamento General de Vehículos, aprobado
por Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre, en materia de medidas urbanas de
tráfico; que unifica los criterios y restricciones impuestas a Vehículos de Movilidad
Personal (VMP).
En nuestra ciudad, Torrent, estamos siendo testigos de cómo muchos de los
usuarios de estos vehículos invaden las zonas peatonales sin respetar el paso de los
viandantes, circulan en contra dirección por las calzadas e incluso realizan
acrobacias en lugares de paso; empleando tanto la calzada como las aceras para
sus desplazamientos; sin respetar que se trata de vehículos a motor y necesitan, de
forma urgente, una ordenanza adaptada a la normativa vigente desde el día 2 de
enero del presente año. Asimismo, tanto el descontrol como el desconocimiento que
se tiene en torno a la normativa aplicable a los patinetes eléctricos; provoca
fricciones, desconcierto y, en muchas ocasiones, enfrentamientos entre los peatones
y los usuarios de este tipo de vehículos. Por lo que, además de promover la
actualización de nuestra actual ordenanza, desde nuestro grupo solicitamos máxima
concreción y exactitud en la redacción de la misma.
Por ello desde el grupo municipal VOX TORRENT entendemos que el
Ayuntamiento de nuestra ciudad, que recientemente ha celebrado la semana de la
movilidad, ha de corresponder con hechos y resulta imperativo la actualización de
nuestra actual ordenanza de circulación a la norma establecida por la Dirección
General de Tráfico en esta materia; adaptándose de este modo a la nueva realidad
de la ciudadanía.
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Es por lo que proponemos al Pleno del Ayuntamiento de Torrent, para su
debate y aprobación, los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- Instamos al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Torrent a
que adapte la actual ordenanza de circulación a la normativa emanada del Real
Decreto 970/2020, vigente desde el 2 de enero de 2021, que regula el uso de
Vehículos de Movilidad Personal (VMP)
SEGUNDO.- Instamos al equipo de gobierno a que en la redacción de
adaptación del texto se especifique claramente lo tipos de VMP que existen, los
elementos que debe poseer este tipo de vehículos (luces, timbres..), el equipamiento
de protección (cascos, chalecos reflectantes…), el número máximo de ocupantes,
las zonas permitidas de circulación, las velocidades máximas, la disposición de un
seguro de responsabilidad civil, el registro en el Ayuntamiento de la marca y modelo
del vehículo y lugares de estacionamiento.
TERCERO.- Instamos al equipo de gobierno a que inicie una campaña de
información de buenas prácticas y correcto uso de este tipo de vehículos con el fin
de disminuir la mala praxis en la conducción de los VMP”.

Pel grup municipal Ciutadans es presenta esmena a les mocions dels grups
polítics municipals Compromís per Torrent i Vox que es transcriu a continuació:
“Que los grupos municipales de Vox y Compromís acepten la siguiente
enmienda en las siguientes consideraciones:
1.- Retirar la Exposición de Motivos de las mociones de Vox y Compromís.
MOCIÓN COMPROMÍS DE ADAPTACIÓN LEGAL DE LA ORDENANZA
LOCAL DE CIRCULACIÓN Y EL USO DEL PATINETE EN LA CIUDAD DE
TORRENT.
MOCIÓN VOX PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA ORDENANZA DE
CIRCULACIÓN DE TORRENT EN CUANTO AL USO DE VEHÍCULOS DE
MOVILIDAD PERSONAL (VMP)
2.- Incluir en la propuesta de acuerdo de ambas mociones el siguiente punto:
“Continuar con la elaboración de una Ordenanza de Movilidad que integre las
nuevas demandas de medios de transporte así como el uso compartido del espacio
urbano para una adecuada convivencia”.
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Sotmesa a votació l'esmena presentada pel grup municipal Ciudadanos és
aprovada per unanimitat dels grups polítics municipals, quedant redactades les
mocions de Compromís i Vox de la següent forma:
Moció grup polític municipal Compromís per Torrent.
“Per tant, i en relació a la proposta política que pretenem impulsar, des del
Grup Municipal Compromís presentem davant el Ple de la Corporació Local de
Torrent, per al seu debat i si escau aprovació les següents PROPOSTES D’ACORD:
1) El Ple de l’Ajuntament de Torrent, per unanimitat dels grups polítics que
donen el seu suport, acorda impulsar, des de les seues responsabilitats en els
òrgans institucionals on tinguen representació, una nova redacció de l’actual
ordenança de circulació per a adaptar-la a la legislació vigent, així com a les
necessitats del trànsit rodat, regulant la mobilitat existent al terme municipal i
especialment tenint en compte les característiques de les noves formes de
desplaçament utilitzades.
2) El Ple de l’Ajuntament de Torrent, per unanimitat dels grups polítics que
donen el seu suport, considera necessari que la nova ordenança local de circulació
contemple i incloga una regulació específica per als Vehicles Mono Patins –VMPque circulen al nostre terme municipal, de tal manera que en aquesta nova redacció
s’especifiquen amb claredat aspectes bàsics relacionats amb el seu ús, tals com els
mecanismes legals que garantisquen la responsabilitat civil, les obligacions en
matèria de seguretat per a les conductores i vianants , la seua limitació de velocitat
en carrers o el tipus de vies on poden circular, d’entre altres.
3) El Ple de l’Ajuntament de Torrent, per unanimitat dels grups polítics que
donen el seu suport, manifesta la necessitat que aquesta regulació es trameta amb
caràcter urgent donades les actuals circumstàncies del trànsit rodat a Torrent i
l’afectació dels esmentats VMP en relació a la resta de vehicles i vianants, amb els
que comparteix les diferents vies de circulació
4) Continuar amb l'elaboració d'una Ordenança de Mobilitat que integre les
noves demandes de mitjans de transport així com l'ús compartit de l'espai urbà per a
una adequada convivència”.

Moció grup polític municipal Vox.
Es por lo que proponemos al Pleno del Ayuntamiento de Torrent, para su
debate y aprobación, los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- Instamos al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Torrent a
que adapte la actual ordenanza de circulación a la normativa emanada del Real
Decreto 970/2020, vigente desde el 2 de enero de 2021, que regula el uso de
Vehículos de Movilidad Personal (VMP)
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SEGUNDO.- Instamos al equipo de gobierno a que en la redacción de
adaptación del texto se especifique claramente lo tipos de VMP que existen, los
elementos que debe poseer este tipo de vehículos (luces, timbres..), el equipamiento
de protección (cascos, chalecos reflectantes…), el número máximo de ocupantes,
las zonas permitidas de circulación, las velocidades máximas, la disposición de un
seguro de responsabilidad civil, el registro en el Ayuntamiento de la marca y modelo
del vehículo y lugares de estacionamiento.
TERCERO.- Instamos al equipo de gobierno a que inicie una campaña de
información de buenas prácticas y correcto uso de este tipo de vehículos con el fin
de disminuir la mala praxis en la conducción de los VMP.
CUARTO.- Continuar con la elaboración de una Ordenanza de Movilidad que
integre las nuevas demandas de medios de transporte así como el uso compartido
del espacio urbano para una adecuada convivencia”.
Àudio: 03.mp3
Vídeo: http://videople.es/3885

4. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 3, ADMINISTRACIÓ, BENESTAR SOCIAL,
EDUCACIÓ I JOVENTUT.
4.01. 11083/2021/GEN - PROPOSTA REGIDORA DELEGADA D'EDUCACIÓ I
PUBLICACIONS, D'ACCEPTACIÓ DE LA DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES
EFECTUADA PER LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, EN EL PLA EDIFICANT DEL
CEIP ANTONIO MACHADO.
Es dóna compte de la proposta formulada per la Sra. Patricia Sáez Orea,
regidora delegada de l’Àrea d’Educació i Publicacions, que es transcriu a
continuació:
“1r. El Decret Llei 5/2017, de 20 d'octubre, del Consell estableix el règim
jurídic de cooperació entre la Generalitat i les administracions locals de la Comunitat
Valenciana per a la construcció, l'ampliació l'adequació, la reforma i l'equipament de
centres públics docents de la Generalitat, mitjançant el denominat Pla Edificant.
L'article 7 del Decret Llei 5/2017 preveu que les administracions locals
interessades a adherir-se al pla de cooperació previst en el Decret, prèvia consulta al
consell escolar municipal i als consells escolars de centre, presentaran en la
conselleria amb competència en matèria d'Educació la sol·licitud corresponent.
La sol·licitud, en tot cas, haurà d'identificar l'actuació concreta que s'ha de
realitzar i haurà de ser subscrita per l'òrgan competent què, en el cas dels
ajuntaments, es materialitzarà en acord plenari.
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2n. En base a les instruccions de gestió emeses per la Secretaria Autonòmica
d'Educació i Investigació, el 21 de desembre de 2017, es va realitzar sol·licitud de
documentació i informació prèvia al projecte de cooperació entre administracions
locals i Generalitat en matèria d'infraestructures educatives (ref. 05TUI/2017/35849),
incloent en la petició, per ordre de preferència, entre altres, l'actuaci següent:
ORD.

CENTRE

NOM DEL CENTRE

14

46017444

CEIP ANTONIO MACHADO

ACTUACIONS PER ORDE DE
PREFERÈNCIA
NOU TANCAMENT DEL
CENTRE/ACTUACIONS EN EL PATI
(PISTES ESPORTIVES)

3r. El consell escolar de centre manifestà la seua conformitat a la realització
d'actuacions a realitzar-hi, en els termes següents:
Codi centre

Centre

Actuacions

Consell
Escolar

NOU TANCAMENT DEL
CENTRE/ACTUACIONS EN EL
PATI (PISTES ESPORTIVES).
10

46017444

CEIP ANTONIO
MACHADO

NOU EDIFICI INFANTIL,
BANYS, ACCESIBILITAT,
PATIS, ADAPTACIÓ AL CTE,
INST. ELECT I EQUIPAMENTS.

15 de Gener
de 2018

4t. El Consell Escolar Municipal, en sessió de 23 de gener de 2018, va ser
informat per la Sra. Regidora delegada d'Educació i Dinamització Lingüística de la
previsió d'actuacions propostes a realitzar als diferents centres públics docents de la
localitat els propers anys, emmarcades en el Pla Edificant indicat i de les
certificacions que, en relació a les propostes indicades, han realitzat cadascun dels
Consells Escolars dels centres afectats i va acordar donar suport a la sol·licitud
d'adhesió a procediment del pla de cooperació amb la Generalitat per a la
construcció, l'ampliació, l'adequació, la reforma i l'equipament de centres públics
docents (Pla Edificant).
5é. En data 7 de juny de 2018, el ple d'aquest Ajuntament va sol·licitar
l'adhesió al Pla de Cooperació de la Generalitat per a la construcció, ampliació,
adequació, reforma i equipament de centres públics docents de la Generalitat (Pla
Edificant), en la Fase 2, per a l'actuació abans esmentada.
6é. Amb data 19 de juliol de 2021, la Direcció General d'Infraestructures
Educatives, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Formació Professional,
comunica per correu electrònic que estem autoritzats a realitzar la sol·licitud
d’acceptació de la delegació de competències en la plataforma de gestió electrònica
d'Edificant, d'algunes de les actuacions presol·licitades.
Fonaments de dret
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Primer.- El Decret Llei 5/2017, de 20 d'octubre, del Consell, pel qual
s'estableix el règim jurídic de cooperació entre la Generalitat i les administracions
locals de la Comunitat Valenciana per a la construcció, ampliació, adequació,
reforma i equipament de centres públics docents de la Generalitat, estableix en el
seu article 8 que, rebuda la sol·licitud, la conselleria amb competències en matèria
d'educació comprovarà la procedència de l'actuació sol·licitada, i en la resolució de
delegació o, si escau, en el conveni que se subscriga, es fixaran els termes i
condicions de desenvolupament d'aquesta.
Segon.- L'art. 7 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del
Règim Local, estableix que les Comunitats Autònomes podran delegar competències
en les Entitats Locals, regulant l'art. 27 de la mateixa norma el règim jurídic bàsic
d'aquesta delegació.
Així mateix, els articles 146 a 149 de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de règim
local de la Comunitat Valenciana, regulen la delegació de competències de la
Generalitat Valenciana a favor dels municipis.
Tercer.- L'art. 123.1.j) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases
del Règim Local, atribueix al Ple la competència en matèria d'acceptació de
delegacions de competència realitzades per altres Administracions Públiques.
Per tot allò que s'ha exposat, i a la vista de l'informe emès pel Secretari
General del Ple sobre aquest tema, es proposa al Ple d'este Ajuntament l'adopció
dels següents ACORDS:
Primer.- Acceptar la delegació de competències efectuada per la Conselleria
d'Educació, Investigació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana mitjançant
Resolució del Secretari Autonòmic d'Educació i Formació Professional, de data 19
de juliol de 2021, en virtut del que disposa el Decret Llei 5/2017, de 20 d'octubre, del
Consell l'article 27 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril Reguladora de les Bases de Règim
Local i l'article 146 de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat de Règim Local,
per a la següent actuació:
Codi
centre

Centre

46017444 CEIP ANTONIO MACHADO

Actuació
NOU EDIFICI INFANTIL,
BANYS, ACCESIBILITAT,
PATIS, ADAPTACIÓ AL CTE,
INST. ELECT I EQUIPAMENTS
(6920)

import

3.213.423,27 €

Segon.- Acceptar així mateix la previsió inicial d'anualitats de l'import global,
per al finançament de la delegació de competència efectuada, que podrà ser
revisada i reajustada amb el detall d’execució comunicat i actualitzat per aquest
Ajuntament a mesura que es produïsquen desajustaments entre les anualitats
previstes i les necessitats reals, que es concreta de la següent manera:
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Any 2021 0 euros
Any 2022 120.000 euros
Any 2023 2.700.000 euros
Any 2024 393.423,27 euros
Tercer.- Acceptar d'igual manera l'abast i els termes de la delegació
efectuada i assumir tots els compromisos que corresponen a aquest Ajuntament
segons els apartats 5 i 6 de la indicada proposta de resolució.
Quart.- Traslladar aquests acords a la Conselleria d'Educació, Cultura i
Esport, a fi de dotar d'eficàcia a la indicada delegació, conforme al que es disposa
per l'article 8 del Decret Llei 5/2017, de 20 d'octubre.
Quint.- Habilitar a l'Alcaldia, Regidoria d'Educació i resta d'òrgans competents
per a l’execució d'aquest acord, de conformitat amb el Decret Llei 7/2015, de 20
d'octubre i normativa de desenvolupament.
És quant es proposa. No obstant això, el Ajuntament Ple, amb superior criteri,
adoptarà l'acord que tinga per convenient”.
De conformitat amb el dictamen emès per la Comissió Informativa núm. 3, el
Ple, en votació ordinària i per unanimitat, ACORDA, aprovar la proposta anterior.

Prèvia declaració d'urgència, del punt 5.01, aprovada per unanimitat, la
Presidència proposa tractar conjuntament les mocions sobre eliminació de violència
contra la dones.

4.02. 15389/2021/GEN - MOCIÓ GRUP POLÍTIC MUNICIPAL COMPROMÍS PER
TORRENT, DIA 25 DE NOVEMBRE 2021, ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA
CONTRA LES DONES.
Es dóna compte de la moció de l'epígraf, que es transcriu a continuació:
"En 2021, fins al mes de setembre han estat assassinades al País Valencià 3
dones, Zuita (La Vila Joiosa), Maria Soledad (Sagunt) i Johana Andrea (Borriana).
Al conjunt de l'Estat espanyol ens trobem amb 48 dones assassinades per
aquest tipus de violència, a més d'altres 3 casos d'assassinats en investigació i 5
criatures, segons dades de la Coordinadora Feminista de València, malauradament
aquesta xifra haurà quedat desfasada quan debatrem aquesta moció.
El 17 de desembre de 1999, a través de la resolució 54/134, l'Assemblea
General de l'ONU va declarar el 25 de novembre com el Dia Internacional de
l'Eliminació de la Violència contra les Dones. Una data que ha de servir, per a la
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reflexió per part de tota la societat, però també per a la renovació dels esforços per
part de totes les institucions polítiques i socials, per lluitar contra aquesta xacra
sociològica, fonamentada en creences i arrelada per una educació esbiaixada que
planteja el sotmetiment i control d'un sexe envers l'altre, conduint finalment a un tipus
de violència que no té res a veure amb la que conforma la delinqüència comuna, tal i
com volen fer creure aquelles veus que volen amagar o silenciar el problema.
Els assassinats masclistes conformen l'últim esglaó de la violència, aquell en
què matar s'entén com l'únic mecanisme de control quan ja no poden sotmetre o
doblegar el lliure albir de la dona en tots els àmbits de la seua vida, i que
representen una greu i sistemàtica vulneració del seu dret essencial com a persona.
Aquestes violències tenen el seu origen i nucli en la pervivència d'un sistema
social patriarcal, present a totes les estructures de la societat, que no considera la
igualtat un autèntic dret de les dones, que si bé es manifesta genèricament a les
lleis, a la vida real manté rols i responsabilitats diferenciats, resta credibilitat i
autoritat a les dones, cosifica el seu cos, consolida pautes culturals que transmeten i
reprodueixen estereotips que posen l'accent en les responsabilitats i culpabilitats de
les dones, que sobrevalora el que és considerat masculí i devalua i invisibilitza el que
és considerat femení i que perpetua la cultura de l'abús de les dones apropiant-se
dels seus cossos i de la sexualitat, mitjançant la cultura de la violació. És en aquest
context on ens trobem atacs tan greus com les violacions en grup.
És per tot això que és necessari que les institucions públiques manifesten
públicament el seu rebuig a la violència cap a les dones i que les seues declaracions
es facen realitat cada dia amb la coherència de les accions.
Segons l'Agència de Drets Fonamentals de la Unió Europea, a l'Estat
Espanyol més d'una de cada cinc dones majors de 15 anys (22%) ha patit violència
física o sexual per part de la seua parella i menys d'una cinquena part ho ha
denunciat.
La violència masclista és la primera causa de mort prematura entre les dones.
El masclisme mata i és una qüestió política de primer ordre.
Tot i que manca molta feina, tant ciutadana com institucional, el Pacte
Valencià Contra la Violència de Gènere i Masclista així com del Pacte Estatal Contra
la Violència de Gènere i Masclista són unes eines fonamentals per seguir lluitant.
Al Pacte Valencià contra la Violència de Gènere i Masclista, al qual el nostre
Ajuntament està adherit, es planteja una sèrie de línies estratègiques que busquen
una societat lliure i segura contra la violència de gènere, avançant en la plena
igualtat, atenent les víctimes, així com treballant per la sociabilització, per tal que
aquest tipus de crims siguen concebuts com un problema polític de primer ordre i
tinguen com a conseqüència una dotació pressupostària estable. Els objectius han
estat consensuats pels partits polítics, els agents econòmics i socials, les
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associacions feministes, les institucions públiques, les universitats, el poder judicial
valencià, les forces de seguretat i el tercer sector.
La primera concreció del pacte va tindre lloc en els pressupostos de 2018. En
aqueix exercici i en el següent es va modificar la legislació valenciana per a adaptarla al marc del Conveni d'Istanbul. D'aquesta manera garantim que els drets, serveis i
programes d'atenció a les dones, fills i filles víctimes de violència de gènere
s'amplien a dones agredides sexualment, a la mutilació genital, i al control mitjançant
matrimonis forçosos, d'entre moltes altres.
A més, les indemnitzacions per assassinats masclistes es van equiparar a les
de terrorisme. Som, de fet, l'única comunitat autònoma que estableix aquesta
equiparació.
I hem anat més enllà: s'han ampliat també a les situacions de gran invalidesa
o incapacitat permanent absoluta, no solament per a la dona víctima, sinó també en
el cas en què la víctima siga una persona que ix en defensa de l'agredida.
A més enguany, la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives ha presentat la
Primera Estratègia Valenciana contra les Violències sexuals, un full de ruta per als
propers quatre anys que posa de manifest la necessitat de donar resposta a la
societat des d'una transformació profunda que defense, protegisca i garantisca
fermament l'exercici ple dels drets i la llibertat de les dones, de la seua capacitat de
decisió sobre el propi cos, sexualitat i vida i que promoga i valore unes relacions
lliures, respectuoses, consensuades i horitzontals entre les persones, i que fomente i
cultive l'empatia, l'afecte, els bons tractes, el desig i el plaer. Qüestió aquesta,
fonamental per a la eradicació de la violència de gènere i masclista, des de la
transversalitat des de la qual és proposa.
Els Ajuntaments, en ser les Administracions més properes a la ciutadania, són
els governs que poden donar una resposta més ràpida i eficaç a aquest problema
social.
En aquest sentit, el nostre Ajuntament vol reafirmar el seu compromís amb la
lluita contra la violència masclista i les desigualtats que la legitimen i perpetuen.
La implicació responsable dels ajuntaments en les polítiques d'igualtat és
fonamental per evitar les situacions de risc de moltes dones. És per això que malgrat
les declaracions de rebuig, hem de ser conscients que aquesta violència també és
consentida o exercida des de les mateixes institucions quan abandonen el deure a
garantir el dret a una vida digna de tota la ciutadania, de totes les ciutadanes, sense
deixar de ser conscients que la situació excepcional de la pandèmia ho ha agreujat
notablement.
És per tot això que presentem al Ple les següents propostes d'ACORD:
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1. El Ple de l'Ajuntament de Torrent dedica un sentit record a la memòria de
totes les dones assassinades per violència de gènere, i expressa el seu rebuig a
totes les manifestacions d'aquest tipus de terrorisme social, manifesta el seu
compromís amb les víctimes i declara la tolerància zero amb els maltractadors.
2. El Ple de l'Ajuntament de Torrent dóna suport a les mobilitzacions
convocades pel Moviment Feminista amb motiu del 25N.
3. El Ple de l'Ajuntament de Torrent declara la seua voluntat de fer de la
prevenció contra les violències masclistes i la desigualtat una política prioritària i
transversal, que impregne totes les polítiques desenvolupades a través de les seues
regidories.
4. És per això que, el Ple de l'Ajuntament de Torrent es compromet a aprovar i
executar els pressupostos municipals amb perspectiva de gènere i feminista, i això
pel que fa a la violència contra les dones vol dir,
a. Conèixer la realitat local respecte dels maltractaments, per detectar on cal
actuar i on cal previndre.
b. Elaborar un pla de formació del funcionariat, la totalitat de treballadors i
treballadores municipals per tal que siguen sensibles i tinguen
estratègies per treballar les polítiques de gènere i contra la violència.
c. Introduir entre les prioritats municipals la protecció i assistència a les
dones que pateixen violència de gènere.
d. Incrementar les estratègies de prevenció i accions contra la violència de
gènere des dels àmbits educatiu, cultural, festiu, laboral, d'incentivació
de l'associacionisme de les dones, sanitari, d'assistència social, dins les
competències municipals i tenir-ho com a criteri transversal en qualsevol
activitat municipal.
e. Dotar tot açò en les partides corresponents del nostre pressupost
municipal.
5. Així mateix, aquest Ajuntament es compromet a facilitar, a través dels
mitjans públics dels quals disposa, tot tipus de campanyes dirigides a la prevenció,
orientació i conscienciació de les desigualtats entre dones i homes i de la violència
masclista.
6. Aquest Ajuntament es compromet a dissenyar un pla d'acció específic per a
la prevenció i eradicació de la violència de gènere en la adolescència, amb els valors
del feminisme, de la coeducació, la cooperació i el respecte a la diversitat afectivosexual, i que ha de constar d'objectius, accions i calendari, amb la voluntat
d'involucrar i dinamitzar amplis sectors socials i ha de ser convenientment dotat als
pressupostos municipals.
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7. Demanar al Govern de l'Estat:
a. Que es desenvolupe i implemente el Conveni d'Istanbul i el compliment
de les recomanacions de la CEDAW.
b. Que es reformen les lleis perquè estiguen reflectides totes les formes de
violència contra les dones.
c. Que s'eliminen les traves a les dones migrants en situació irregular per
accedir a les mesures d'atenció integral i protecció efectiva contra la
violència de gènere i que es faça efectiva la possibilitat de rebre asil o
refugi polític per motius de persecució per violència masclista i opció
sexual.
d. Reivindicar les competències municipals en matèria d'igualtat, prevenció
i ajuda contra la violència de gènere a més d'exigir-ne el finançament
necessari".
De conformitat amb el dictamen emès per la Comissió Informativa núm. 3, el
Ple, en votació ordinària i per quinze vots a favor dels grups polítics municipals
Compromís per Torrent, Ciudadanos i Socialista, dos vots en contra del grup polític
municipal Vox, i huit abstencions del grup polític municipal Popular, ACORDA,
aprovar la moció anterior.
Àudio: 04.02.mp3
Vídeo: http://videople.es/3886

5. 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:

5.02. ASSUMPTES SENSE DICTAMINAR.
5.02.01. 15962/2021/GEN - MOCIÓ CONJUNTA DELS GRUPS POLÍTICS
MUNICIPALS SOCIALISTA, CIUDADANOS, POPULAR I COMPROMÍS PER
TORRENT AMB MOTIU DEL DIA INTERNACIONAL DE L’ELIMINACIÓ DE LA
VIOLÈNCIA CONTRA LA DONA.
Es dóna compte de la moció de l'epígraf, que es transcriu a continuació:
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
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Un año más, y coincidiendo con el 40 aniversario desde su constitución, la
Federación Española de Municipios y Provincias renueva su compromiso con la
igualdad y contra la violencia de género, y muestra su preocupación ante el aumento
de los asesinatos de mujeres a manos de sus parejas y exparejas y ante la escalada
de violencia vicaria.
Han pasado cuatro décadas desde que Latinoamérica marcó el 25 de
noviembre como el Día Internacional de No Violencia contra las Mujeres en honor a
las dominicanas Minerva, Patria y María Teresa Mirabal, tres hermanas asesinadas
el 25 de noviembre de 1960 por orden del dictador Rafael Leónidas Trujillo, del que
eran opositoras. 20 años después, Naciones Unidas declaraba esa misma fecha
como Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
En España, la Constitución de 1978 consagra, a través de sus preceptos, la
Igualdad real y efectiva, así como la plena participación de toda la ciudadanía en la
vida política, económica, cultural y social (artículo 9.2), la Igualdad de sexos (artículo
14), el derecho a la vida, a la integridad física y moral, sin que pueda ser sometida a
tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes (artículo 15), el derecho de la
persona a la libertad y la seguridad (artículo 17), y el derecho a la intimidad personal
y familiar (artículo 18). Y en 2004, la aprobación de la Ley Orgánica, de 28 de
diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, supuso
un paso más en la lucha contra la Violencia de Género.
A pesar de todos los esfuerzos, la histórica desigualdad entre mujeres y
hombres continúa afectando no sólo a su integridad física sino al reconocimiento de
su dignidad y es por ello que, gracias a la conciencia social y al rechazo de la
ciudadanía, España ha sido el primer país en acordar, en 2017, un Pacto de Estado
contra la violencia de género.
En todo momento, las Entidades locales hemos estado y seguimos estando al
lado y del lado de las víctimas, impulsando el debate político para que lo público deje
de ser privado; apoyando la legitima reivindicación del derecho de las mujeres a no
sufrir ningún tipo de violencia; y abordando, desde un enfoque multidisciplinar, la
planificación de las políticas locales, el acompañamiento integral a las víctimas y el
desarrollo de medidas de sensibilización y prevención dirigidas al conjunto de la
ciudadanía.
Por nuestra cercanía, los Ayuntamientos, Diputaciones Provinciales, Cabildos
y Consejos Insulares, asumimos la implementación directa de normas y planes con
medidas específicas que favorecen la igualdad de oportunidades, redoblamos los
esfuerzos en la detección de la violencia de género, en todas sus formas y en todos
sus ámbitos; y diseñamos, desde la defensa de los derechos de las mujeres,
políticas integrales para superar esta una lacra social que ha roto miles de vidas.
Para ello, proponemos los siguientes ACUERDOS:
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-

Invitamos a todas las Entidades Locales a adherirse a esta Declaración y
nos sumamos a todas las voces que claman por un futuro en igualdad.

-

Reconocemos la gravedad de la violencia machista como un problema
político de primer orden, de salud pública y como un grave atentado a los
Derechos Humanos fundamentales

-

Asumimos la responsabilidad en el proceso de intervención con víctimas
de violencia machista y defendemos el principio de reparación en todas
sus fases

-

Alertamos sobre el aumento de los asesinatos machistas y manifestamos
nuestra preocupación ante la violencia vicaria y ante el desamparo que
sufren los huérfanos y huérfanas.

-

Recordamos que es necesario garantizar que la igualdad de género y los
derechos de las mujeres como elemento clave para garantizar la
recuperación social y económica de todas las personas a nivel global.

-

Defendemos la necesidad de promover acciones globales consensuadas
que garanticen la continuidad de las políticas dirigidas a la eliminación de
las normas sociales discriminatorias y el refuerzo de los programas de
prevención y lucha contra la violencia de género.

-

Demandamos la implementación de proyectos y programas locales que
garanticen la igualdad de género en el empleo y el apoyo al espíritu
empresarial de las mujeres, como medidas para preservar su
independencia económica y prevenir la violencia de género.

-

Manifestamos nuevamente nuestra preocupación por las altas tasas de
empleo temporal de las mujeres que, unido a la destrucción y la caída del
empleo advierten de un peligroso aumento de la brecha de género.

-

Ratificamos nuestro compromiso con el Pacto de Estado contra la
violencia de género y recordamos la necesidad de continuar avanzando en
su desarrollo”.

El Ple, en votació ordinària i per vint-i-tres a favor dels grups polítics
municipals Compromís per Torrent, Popular, Ciudadanos i Socialista, dos vots en
contra del grup polític municipal Vox, ACORDA, aprovar la moció anterior.

6. CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN.
6.01. DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA DES DEL 2 FINS AL 27
D’OCTUBRE DE 2021, DEL NÚM. 4566 AL NÚM. 5026 INCLUSIVAMENT.
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Es dóna compte i el Ple queda assabentat, dels decrets adoptats per l’Alcaldia
des del 2 fins al 27 d’octubre de 2021, del número 4566 al número 5026, ambdós
inclusivament.

6.02. PRECS I PREGUNTES.
6.02.01. PRECS I PREGUNTES DEL GRUP POLÍTIC MUNICIPAL VOX.
“RUEGOS
- Sr. Alcalde rogamos indique a sus concejales que cumplan con los artículos
150.2 150.3 150.4 y 150.5 del ROP para dar respuesta a las preguntas que les
hacemos por escrito y verbalmente en los plenos.
- Sr. Alcalde rogamos insista y reclame a Conselleria de Educación respuesta
a la solicitud de este ayuntamiento para el cumplimiento al mandato municipal sobre
la colocación de las banderas en los colegios, aprobada por mayoría, en sesión
plenaria de 5 de diciembre de 2019. Petición realizada reiteradamente desde el 1 de
febrero de 2021.
PREGUNTAS
Sr. Campos:
En qué situación está la propuesta presentada por Vox sobre que 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. Petición
realizada de forma reiterada desde el 31 de mayo de 2021.
¿Nos va a facilitar alguna vez? la petición de que se nos proporcione la
relación de facturas, en concreto, el coste total de los sensores instalados en las
farolas, el coste total de las rutas escolares y del paso cebra luminoso. Solicitud
presentada por registro de entrada en fecha 6 de octubre de 2020 y 28 de
septiembre de 2021.
¿Se encuentra funcionando al 100% la aplicación APP Torrent? Pregunta
realizada reiteradamente desde el 7 de septiembre de 2020.
Sra. Amat
En referencia al barrio EL XENILLET, se formulan las siguientes preguntas:
−
−

¿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?

Pàgina 22 de 24

Ple Ordinari 04-11-2021

−

¿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? Si o No.
¿Se ha ampliado la dotación económica del Programa de Mantenimiento y
Limpieza Forestal? Si o No.
Sra. Olivares.
Como responsable de Sanidad Ambiental ¿se ha realizado o se va a realizar
un estudio para detectar el amianto o uralita en los edificios de Torrent y adoptar
soluciones para la retirada del citado material, pues es un grave problema para la
salud?. Petición realizada reiteradamente desde el 31 de mayo de 2021.
Sr. Arnau.
Rogamos se nos informe sobre la petición efectuada en sesión plenaria el
pasado 1 de octubre de 2020, y que venimos solicitando desde entonces, sobre el
expediente GEMERSA”.

6.02.02. PRECS I PREGUNTES DEL GRUP POLÍTIC MUNICIPAL COMPROMÍS
PER TORRENT.
En referència a l’expedient de sanció de la Inspecció de Treball de la
Seguretat Social relatiu al personal cedit per la Liga Española de la Educación y la
Cultura Popular a l’Ajuntament de Torrent, que ha exercit les seues funcions en
l’Àrea de Serveis Socials, preguntem al regidor responsable de l’Àrea d’Atenció i
Solidaritat
1) Ha hagut contestació per part dels Organismes de la Seguretat Social al
recurs interposat per l’Ajuntament de Torrent contra l’expedient iniciat per la
Inspecció de Treball. En cas afirmatiu demanem aquesta resposta.
2) Ha recorregut l’Ajuntament de Torrent la sanció administrativa pecuniària
imposada per la Inspecció de Treball? En cas positiu demanem el contingut d’aquest
recurs.

Es formulen els següents precs i preguntes durant la sessió:
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Àudio: 06.02.mp3
Vídeo: http://videople.es/3887

I com que no hi ha més assumptes a tractar-hi, a les 19.34, 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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