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Exp: 7686/2020/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 04/06/2020, en tràmit ordinari, va adoptar l’acord següent:
-“5. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM.
SEGURETAT CIUTADANA I MOBILITAT.

2,

D’URBANISME,

MEDI

AMBIENT,

5.04. 7686/2020/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS PER TORRENT
DEMANANT SOLUCIONS PER A COMBATRE ELS PROBLEMES DE TRANSPORT,
TRÀNSIT I APARCAMENT A TORRENT I CREACIÓ DE LA CIUTAT DEL
TRANSPORT.
Es dóna compte de la moció de l’epígraf, que copiada textualment diu:
"La nostra ciutat necessita solucions urgents per a combatre els
problemes de mobilitat, trànsit i aparcament que pateixen molts torrentins i torrentines.
Per tot açò proposem al Ple de l'Ajuntament de Torrent l'aprovació dels
següents acords:
1. Crear un corredor comarcal (l'Ajuntament de Torrent podria liderar les
negociacions amb la resta de poblacions per a aconseguir una millora de
les connexions comarcals que es veu molt necessària).
2. Crear la Ciutat del Transport
3. Estudiar, per part dels tècnics municipals, l'increment d'aparcaments
públics i gratuïts.
4. Revisar les places d'aparcament per a persones discapacitades i
eliminar totes les barreres perifèriques
5. Portar a terme un estudi de les plaques de GUAL de Torrent per a,
així, poder comprovar quines estan al corrent."
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Pel grup municipal Ciutadans es presenta esmena modificant l'acord
segon de la moció i alhora pel grup municipal Compromís per Torrent es presenta
contra esmena ampliant el text de l’acord, aprovant-se totes dues esmenes per
assentiment, quedant redactat el punt segon de la forma següent:
“Estudiar per a posar en funcionament la creació de la Ciutat del
Transport, amb la participació dels grups municipals com a grup de treball estable per
a definir conjuntament el projecte, formant part tots els grups municipals que vulguen
participar”.
De conformitat amb el dictamen emès per la Comissió Informativa núm.
2, el Ple, en votació ordinària i per unanimitat, 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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