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Exp: 15549/2019/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 30/10/2019, en tràmit Ordinari, va adoptar l’acord següent:
-“8. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 1, D'ECONOMIA, HISENDA, PERSONAL,
MODERNITZACIÓ I OCUPACIÓ.
8.03. 15549/2019/GEN MOCIÓ - GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS PER TORRENT
PER INSTAR A CONSELLERIA, GOVERN DE L'ESTAT I AL BUSCADORS
PRIVATS D'INTERNET A UTILITZAR EL NOM OFICIAL DE LA CIUTAT.
Es dóna compte de la moció de l'epígraf, que es transcriu a continuació:
"Des de fa uns anys l'Ajuntament de Torrent ha encetat campanyes per
promocionar el nom oficial de la nostra ciutat, no obstant això encara veiem que en
moltes senyalitzacions o comunicacions oficials encara continua apareixent "Torrente",
així com en molts buscadors d'internet.
Alguns pobles com Vila-real han aconseguit durant els darrers anys que
el seu nom aparega correctament en buscadors o comerços, amb campanyes de
promoció que han implicat a la ciutadania activament. Torrent encara no ha aconseguit
que el seu topònim oficial siga el majoritari al web, i encara veiem que moltes
comunicacions oficials i senyalització viaria apareix el nom de "Torrente".
Per tal de revertir aquesta situació cal implicar a moltes administracions,
així com, a la ciutadania per tal d'instar als responsables dels buscadors a canviar la
nostra denominació. El 1979 es va cursar una petició al Govern de Madrid amb 4000
signatures de veïns i veïnes on demanaven que Torrent fora el nom oficial de la ciutat:
en el Consell de Ministres del 2 de febrer de 1979 es va aprovar el canvi de
denominació, passant a ser Torrent l'únic nom oficial.
Des del nostre grup municipal celebrem activament les campanyes que
ha encetat l'Ajuntament però trobem que encara queda camí per fer. És el moment
d'emprendre el següent pas per tal d'acabar de normalitzar el topònim de la nostra
població
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Per tot açò el ple de Torrent acorda:
1. Instar la conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública a que
les comunicacions oficials dels jutjats utilitzen la denominació oficial.
2. Instar la conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat a
canviar les senyals on encara figura el nom no oficial
3. Instar el govern central a canviar les comunicacions i senyals a les
carreteres de l'estat a emprar el nom oficial de la ciutat
4. Instar l'Ajuntament de Torrent a posar a l'abast de la ciutadania canals
de comunicació per tal que puguen notificar aquells llocs i ubicacions
on encara no s'use el nom oficial, i on també disposaran de tota la
informació per a adreçar-se als buscadors privats d'internet que no
utilitzen el nom oficial, amb l'objectiu de comunicar-los la toponímia
correcta.
5. Instar l'Ajuntament de Torrent a treballar per normalitzar el nom oficial
de la ciutat en tots els canals de comunicació possibles".
De conformitat amb el dictamen emès per la Comissió Informativa núm.
1, el Ple, en votació ordinària i per vint-i-tres vots a favor dels grups polítics municipals
Compromís per Torrent, Ciudadanos, Popular i Socialista, i dos vots en contra del grup
polític municipal Vox, ACORDA, aprovar la moció 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 nº. 2667 de 26/06/2019)
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