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Exp: 5637/2020/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 07/05/2020, en tràmit Ordinari, va adoptar l’acord següent:
-“5. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 1, D'ECONOMIA, HISENDA, PERSONAL,
MODERNITZACIÓ I OCUPACIÓ.
5.01. 5637/2020/GEN - MOCIÓ CONJUNTA DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS
SOCIALISTA, POPULAR, CIUDADANOS I COMPROMÍS PER TORRENT PER A
INSTAR AL GOVERN DE L'ESTAT A ELIMINAR LA REGLA DE DESPESA I
ESTABLIR UN FONS DE COOPERACIÓ PER AL FINANÇAMENT LOCAL.
El grup proponent accepta substituir el text de la moció, que serà
conjunta dels grups Socialista, Popular, Ciutadans i Compromís per Torrent, amb el
text que es reprodueix a continuació:
"Com sempre les entitats locals, són la primera porta a la qual truca el
ciutadà/na, el nostre veí i veïna i com sempre saben que trobaran resposta a les difícils
situacions que està generant aquesta crisi, amb el convenciment que el seu
ajuntament atendrà el seu estat de necessitat.
La diversitat dels nostres 542 municipis, entre ells Torrent, les entitats
locals menors, les mancomunitats, les diputacions provincials, comproven dia a dia els
infortunis en les nostres vides de la pandèmia del COVID-19, i visionen el seu abast en
el present i per al futur immediat de la nostra societat. Davant l'impacte del
Coronavirus la diversitat del nostre municipalisme es transforma en un concepte: Fer
front a la pandèmia units contra ella.
L’Ajuntament de Torrent assumeixen amb lleialtat el seu paper dins de
l'estructura institucional, som Estat, i compten, amb les diputacions provincials i la
Generalitat Valenciana per a oferir a la ciutadania la responsabilitat, la gestió, els
serveis i aqueix alé de seguretat que contribueix a mitigar, en la mesura del possible,
els problemes, adversitats i preocupacions dels nostres veïns/es. Per a això, la unió i
la coordinació amb la resta de les administracions ha de ser el nostre capital social i el
nostre eix d'actuació. La unió i la solidaritat són imprescindibles perquè la democràcia
funcione i només des de les sinèrgies institucionals i de la societat civil podrem fer
front a aquesta situació.
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Per això, la importància de la unió del municipalisme i seguir les
instruccions establides per les autoritats sanitàries, establir mesures sempre conforme
al nostre marc legal, respectant l'autonomia local, mesures d'ajuda i d'acompanyament
a les mesures estatals i autonòmiques, la conscienciació de la ciutadania i per
descomptat, les reivindicacions municipalistes, dels aspectes que entenem són
necessaris per a l'acompliment del paper que ens demanen, que ens exigen els
nostres veïns i veïnes, que ara més que mai es fan més visibles.
Per descomptat, la coordinació institucional i la cerca de solucions,
sempre en el marc de la legalitat, lluny d'individualismes que no condueixen a cap
camí, ha de ser per damunt de tot el nostre emblema en l'àrdua tasca de salvaguardar
la salut de les persones dels nostres pobles i les terribles conseqüències econòmiques
i socials que arribaran. La força del nostre municipi està subjecta a la gestió del servei
públic que presta.
L’Ajuntament de Torrent esta fent un esforç molt major de l'habitual,
complint amb el seu deure públic, polític i social, assumint compromisos més enllà del
seu marc competencial; adaptant-se a aquesta situació dinàmica pròpia de
l'excepcionalitat que la pandèmia significa per imprevista i sobrevinguda.
L'única prioritat és vèncer contra el Coronavirus. Només amb la unió,
col·laboració i solidaritat de tots podrem frenar la propagació d'aquesta pandèmia.
L'esperit i l’entrega dels nostres representants, així com dels treballadors municipals i
voluntaris de protecció civil, el seu compromís al costat del tenacitat, valentia i coratge
de la ciutadania donen la seguretat i esperança al fet que tirarem avant.
següents:

Per tot aixó, el Ple de l’Ajuntament de Torrent proposa l’adopció dels

I.- L’Ajuntament de Torrent insta al Govern de l’Estat que, durant l’exercici
2020, per a poder disposar del 100% del superàvit i adopte les mesures oportunes per
a eliminar la regla de despesa amb la finalitat que els ajuntaments amb superàvit de
tresoreria i amb un nivell de deute baix, puguen gastar-lo en inversions i fins i tot
despesa corrent a través del pressupost ordinari, possibilitant que les entitats locals
puguen invertir tot allò que consideren dels seus estalvis a polítiques de proximitat per
a pal·liar la crisi sanitària, sociolaboral i econòmica provocada per la malaltia del
Coronavirus (COVID-19).
II.- Igualment, l’Ajuntament de Torrent insta al Govern que adopte les
mesures oportunes per a facilitar que es puguen aprovar Ofertes Públiques d’Ocupació
en funció de la realitat financera de les corporacions locals i no vinculades a la taxa de
reposició, eliminant aquesta taxa de reposició, amb la possibilitat de crear noves
places que permeten millorar els serveis municipals i consolidar l’ocupació.
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III.- L’Ajuntament de Torrent insta al Govern de l’Estat a establir un Fons
de finançament Municipal directe igual que ha establert la Generalitat Valenciana, amb
una distribució equitativa amb criteris objectius.
IV. Instar a l'administració estatal i autonòmica a establir la participació de
les entitats locals en els Plans i Fons que es disposen per al restabliment econòmic i
social de les nostres ciutats. La coparticipació a tots els nivells, europeu, estatal,
autonòmic i local, en els Plans de dinamització per a reconstrucció de les nostres
economies, és la base per a activar i reparar el sistema productiu dels nostre poble.
V.- Comunicar el present acord a la ciutadania del municipi a través de la
web municipal, a les Corts Valencianes i els seus Grups Parlamentaris, al Govern de
l’Estat i a la Mesa del Congrés dels Diputats i del Senat i als seus respectius Grups
Parlamentaris.
VI. Reconéixer que la riquesa de la nostra terra és el nostre valor
col·lectiu, més enllà de signes polítics, lloant la nostra concòrdia i creença que
D'AQUESTA CRISI EIXIM UNITS.
Per això, els grups polítics representats al Ajuntament de Torrent volem
mostrar la nostra disposició activa en la reconstrucció econòmica i social del nostre
poble des de la lleialtat institucional i des de la necessària coordinació perquè
diputacions, Generalitat, mancomunitats i entitats locals participen col·lectivament per
a salvaguardar els interessos Col·lectius del nostre poble”.
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. 1661 de 14/04/2020)
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