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Exp: 19014/2018/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 07/02/2019, en tràmit ordinari, va adoptar l’acord següent:
-“3. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 2, D'URBANISME, MEDI AMBIENT,
DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I SOCIAL, OCUPACIÓ, MOBILITAT I
PARTICIPACIÓ.
3.01. 19014/2018/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL GUANYANT TORRENT PER
UNA UNIFICACIÓ CROMÀTICA AL CENTRE HISTÒRIC DE TORRENT
Es dóna compte de la moció de l'epígraf, que copiada literalment diu:
"EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Els colors emprats en una ciutat, no tracten només de ser un factor
purament estètic, sinó que recull la història, geografia, cultura i tradicions de la
mateixa, com ara la llum, el clima o el propi territori. De fet, aquest és l'origen dels
materials emprats en les construccions que en ell s'implanten, i d'ell sorgeixen els
pigments i textures que després es materialitzen al material urbà.
Ciutats carregades de història com la de Torrent es caracteritzen, entre
altres coses, per les seues gammes cromàtiques, que a la vegada són pròpies i
identificables. El paisatge urbà torrentí hauria de considerar-se com un tot, donant-li la
importància que es mereix a l'entorn.
Per això, el Grup Municipal de Guanyant Torrent, pensem que cal
canviar la tendència actual de pintar el mobiliari urbà amb diferents colors, bé es tracte
de bancs per seure, papereres o els pilons, ja que si en aquests casos no s'empra cap
criteri, acaba convertint-se en una anàrquica tendència, inclús per a edificis per a
edificis del Centre Històric, mentre el Pla Especial de Protecció i Reforma Interior
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continue sense aprovar per part de Conselleria, malgrat estar a l'espera des de fa més
de tres anys.
Es requereix, per tant, un estudi en profunditat per a fomentar la
recuperació de les característiques visuals i cromàtiques de Torrent, especialment del
Centre Històric, preservant la seua imatge històrica i la seua memòria.
L'absència en l'aplicació d'un catàleg o estudi, provoca que els canvis
cromàtics als espais públics, es facen sense un criteri unificat, amb actuacions
arbitraries i sense planificar. A la vegada impedeix regular de manera eficient els
criteris estètics, ni al mobiliari urbà ni en la restauració de tot tipus de construccions,
amb les conseqüències que això té en la imatge del centre històric, afectant al
patrimoni cultural amb un valor molt més important del que normalment se li sol donar.
Tant és així, que a la Universitat Politècnica de València es va crear un
equip d'Investigació del color, el qual va elaborar unes cartes de color adaptades per
diferents barris del centre històric de València així com tipologies edificatories per a
diferents centres històrics, malgrat ser molt poc aplicat. També, el Consell Valencià de
Cultura va emetre a 2009 un Informe on recomanava, entre altres coses, l'aplicació
d'aquests estudis en quant a cromatisme en edificis amb valor patrimonial en el marc
dels centres històrics.
De fet, també la nostra ciutat té una Carta de Colors, recollida al Capítol
11 del PEPRI del centre històric per regular actuacions a les façanes del mateix, que
malauradament no sol aplicar-se, ni encara que fora de manera provisional fins que
quedara aprovat el Pla.
Per tot açò, proposem les següents PROPOSTES D'ACORD:
En el marc d'allò que marca la Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les
Bases del Règim Local, que entén les ordenances com a manifestació de
la potestat reglamentària dels ajuntaments, contenint normes
urbanístiques, entre altres, estètiques, proposem la redacció i aprovació
d'una Ordenança municipal de protecció del color al centre històric de
Torrent.
L'Ordenança deuria de desenvolupar tant la Carta de Colors recollida al
PEPRI provisional den Centre Històric, com l'adaptació dels treballs fets
per la Universitat Politècnica de València i el CVC, de tal manera que
unificarà criteris, tant per a edificis com per a mobiliari urbà municipal,
fins que quede aprovat definitivament el PEPRI".
De conformitat amb el dictamen emès per la Comissió Informativa núm.
2, el Ple, en votació ordinària i per unanimitat, ACORDA, aprovar la moció transcrita
anteriorment”.
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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 nº. 373 de 05/02/2018)

Firmado digitalmente por:SECRETARIA GENERAL DEL PLE

Firmado digitalmente por:ANDRES JOSE CAMPOS CASADO

13/02/2019 8:46:51

13/02/2019 8:46:53

AC:ACCVCA-120

AC:ACCVCA-120

Pàgina 3 de 3

