www.torrent.es

Validar en: https://www.torrent.es/PortalCiudadano/

Identificador: AHVr oALU SmCT /B+n 74dt A9by 5fo= (Válido indefinidamente)

C/. Ramón y Cajal, 1 46900 – TORRENT (València)
 961111111  961111873
 sgp@torrent.es

Exp: 18515/2019/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 05/12/2019, en tràmit extraordinari, va adoptar l’acord
següent:
5.01.01. 18515/2019/GEN - MOCIÓ CONJUNTA DELS GRUPS POLÍTICS
MUNICIPALS SOCIALISTA, POPULAR, CIUDADANOS I COMPROMÍS PER
TORRENT PER A INSTAR A LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA A INCLOURE DINS
DELS SEUS PRESSUPOSTOS PER AL 2020 LA CONSTRUCCIÓ D'UNA RODONA
EN LA CORBA DELS PEONS CAMINERS.
Es dona compte de la moció conjunta dels grups polítics municipals
Socialista, Popular, Ciudadanos i Compromís per Torrent que es transcriu a
continuació:
“EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Al Ple de l’Ajuntament de Torrent, de data 05/novembre/2015, es va
aprovar per unanimitat una moció, a proposta de Compromís, en la que s’instava a la
Diputació de València a incloure dins del Pla Provincial de Carreteres la implementació
d’una solució tècnica per a reduir l’altíssima sinistralitat de l’anomenada Corba dels
Peons Caminers, on convergeixen el Camí de Xarcos Secs i el Carrer Zurbarán.
En aquella moció l’aleshores Govern Municipal es va comprometre a
impulsar una solució tècnica, a realitzar per part deis tècnics municipals, de tal manera
que aquesta s’elevara a l’àrea de carreteres de la Diputació de València per al següent
exercici pressupostari.
Els grups sotasignats desconeixem, a la data de redacció de la següent
moció, si aquest projecte fou impulsat pel govern municipal i, per tant, elevat a
l’esmentada Diputació de València.
Com a conseqüència, i des d’aleshores, aquest punt negre de la xarxa
viària torrentina continua sense tindre solució, tot i que hem estat assabentats, per
unes declaracions de l’alcalde de Torrent, d’un futur projecte de desdoblament de la
mateixa CV-405 des de l’Àrea Comercial del Toll de Torrent fins el municipi de
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Montserrat; quedant per tant fora del seu futur àmbit d’inversions el tram anterior,
comprés des de la mateixa àrea comercial fins a Torrent.
És per tot allò que, tal i com Compromís per Torrent va demanar en
aquell Ple Municipal de novembre de 2015, i van referendar la resta de grups del
consistori, els grups sotasignats proposen al Ple de Torrent les següents
PROPOSTES D’ACORD:
PRIMERA.- El Ple de l’Ajuntament de Torrent insta el Govern Municipal
perquè presente, prèvia consulta a l’àrea d’urbanisme d’aquest Consistori, una solució
viària per a reduir dràsticament la sinistralitat de la malaurada Corba deis Peons
Caminers de Torrent a Montserrat, a la carretera provincial CV-405, on convergeixen el
Camí de Xarcos Secs amb el Carrer Zurbarán, amb independència del doble sentit de
la via.
A títol informatiu, i fins el replantejament del projecte a confeccionar,
aquesta obra podria afectar les següents parcel·les del Polígon Fiscal Número 62 de
Torrent:
Parcel·la 27, propietat de la mateixa Diputació de València, amb una
superfície de 270 m/2.
Parcel·la 28, amb una superfície de 2066 m/2.
Parcel·la 13, amb una superfície de 1053 m/2.
Parcel·la 12, propietat de l’Ajuntament de Torrent, amb una superfície de
1636 m/2.
Parcel·la 68, amb una superfície de 339 m/2.
Parcel·la 14, amb una superfície de 1303 m/2.
SEGONA.- El Ple de l’Ajuntament de Torrent insta el Govern Municipal
perquè la solució tècnica continguda en la proposta anterior s’eleve a l’Àrea de
Carreteres de la Diputació Provincial de València, als efectes de procedir a la seua
inclusió dins del Plans Provincials de millora de carreteres del proper exercici
pressupostari de 2020, o, en cas que aquest ja estiguera aprovat definitivament, en el
del pressupost per l’any 2021.
TERCERA.- El Ple de l’Ajuntament de Torrent insta la Diputació
provincial a que, en el cas que aquesta no tinga en compte la solució tècnica
presentada per l’Ajuntament de Torrent, projecte i desenvolupe les obres necessàries
demandades en la present moció dins del Pla Provincial de millora de carreteres del
proper exercici pressupostari de 2020, o, en cas que aquest estiguera aprovat
definitivament, en el del pressupost per l’any 2021”.
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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 abstencions
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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