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Exp: 13126/2019/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 03/10/2019, en tràmit Ordinari, va adoptar l’acord següent:
-“5. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM.
SEGURETAT CIUTADANA I MOBILITAT.

2,

D'URBANISME,

MEDI

AMBIENT,

5.01. 13126/2019/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS PER TORRENT
PER A LA CREACIÓ DE LA MARCA “HORTA DE TORRENT” I DOTACIÓ
D’AJUDES ESPECÍFIQUES PER AL SECTOR AGRÍCOLA.
Es dóna compte al Ple de la moció, amb el text resultant de l’aprovació
per la comissió informativa núm. 2 de l’esmena d’addició presentada pel grup
municipal Vox, que es reproduix a continuació:
"Exposición de Motivos
“Torrent compta amb una quantitat molt important de fanecades d’Horta,
produint tota mena de fruites, verdures i hortalisses. Creiem que és el moment de
posar en valor la nostra horta, diferenciant l’etiquetatge i creant una marca pròpia per
als productes que han estat produïts a l’horta torrentina.
Aquesta proposta naix en considerar l’horta com un sector estratègic per
a la nostra població: així, productes com la taronja o la garrofa (ingredient
indispensable per fer el deliciós xocolate torrentí), s’han de potenciar i posar en valor.
Creiem que és cabdal el paper de les institucions com a impulsores de la
seua distribució cap a les cooperatives de l’Horta Sud, més aquelles comarques del
voltant interessades, així com també implicant als comerços de proximitat i la resta
d’actors de la cadena econòmica. És la manera en què l’Ajuntament de Torrent pot
implicar-se activament en les polítiques de promoció i posada en valor de l’horta.
Potenciar els productes de proximitat hortofructícoles, considerats de
primera necessitat en la dieta mediterrània, suposa a més a més un major control en la
qualitat dels productes tant per una menor manipulació en la cadena de producció com
pel fet de facilitar la seua traçabilitat directa, factors que impliquen addicionalment una
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menor emissió de gasos al reduir-se el transport i la quantitat de residus emprats en el
procés de distribució.
Per tot açò des de Compromís proposem al ple de l’Ajuntament de
Torrent l’aprovació del següents acords:
1. Instar a la Junta de Govern Local a crear una marca diferenciada per
a les fruites i hortalisses produïdes al nostre terme municipal.
2. Consensuar dins del marc de l’Organisme Autònom Consell Agrari de
Torrent els termes i condicions de la creació de la marca “Horta de
Torrent” i la duga a terme el propi Ajuntament i altres organismes
municipals.
3. Instar la Junta de Govern Local a la creació d’una línia d’ajudes als
agricultors i agricultores que adopten i potencien la marca local,
diferenciant els productes torrentins en el seu etiquetatge.
4. Instar la Junta de Govern Local a encetar les corresponents
campanyes de promoció dels productes agrícoles de Torrent, amb
l’objectiu de potenciar i posar en valor l’horta de Torrent.
5. Instar la Junta de Govern Local a destinar els recursos
pressupostaris necessaris per a la posada en marxa de les mesures
contemplades en aquesta moció, obligant-se a aplicar-les en el
primer pressupost efectiu posterior al compliment de l’acord número
dos”.
Pel grup polític municipal Ciudadanos es presenta esmena in voce
sol·licitant la posterior ratificació dels acords pel Consell Agrari Municipal.
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 incloent l'esmena presentada.
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. 2667 de 26/06/2015)
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