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Exp: 1101/2021/GEN
Secció Secret. Gral. del Ple

FERNANDO SALOM HERRERO, SECRETARI GENERAL DEL PLE DE
L'AJUNTAMENT DE TORRENT (VALÈNCIA),
C E R T I F I Q U E: Que el Ple d’este Ajuntament en sessió Ordinària i celebrada en
primera convocatòria, el 04/02/2021, en tràmit Ordinari, va adoptar l’acord següent:
-“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
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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 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 esclarirho 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.
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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.
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”.
I, perquè així conste i als efectes escaients, expedisc este certificat, condicionat
als termes que resulten de l'aprovació de l'acta corresponent, segons el que disposa
l'article 206 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Entitats Locals, amb el vistiplau del Senyor Alcalde, el signe a Torrent, en la data de
firma electrònica d’este document.
VIST I PLAU
L’ALCALDE, P.D.
EL TINENT D’ALCALDE
DELEGAT DE RÈGIM INTERIOR
(Decret núm. 1661 de 14/04/2020)
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