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Exp: 7687/2020/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,

5.03. 7687/2020/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS PER TORRENT
PER A LA CREACIÓ D'UN PLA INTEGRAL MUNICIPAL DE REGENERACIÓ DELS
NOSTRES BARRIS.
Es dóna compte de la moció de l'epígraf amb el contingut següent:
"La recuperació dels entorns degradats, les actuacions dirigides a
eradicar la infravivenda, així com a facilitar la rehabilitació i la regeneració dels nostres
barris i espais públics, han de ser una de les qüestions essencials per a atendre per
part de la nostra administració local, a través d'un pla integral d'avaluació,
condicionament i millora.
Resulta necessari que des del nostre consistori es formule una estratègia
global municipal encaminada a articular i impulsar actuacions de conservació,
manteniment i renovació en aquells immobles i espais de la nostra ciutat que puguen
presentar seriosos riscos per a la seguretat i fins i tot puguen afectar la integritat física
dels veïns i vianants de la nostra localitat.
Inexorablement amb el transcurs i amb el pas dels anys, moltes de les
infraestructures i de les vivendes de la nostra ciutat, requereixen i necessiten la revisió
pertinent, a més d'haver de complir també la legalitat vigent en matèria urbanística i
més concretament pel que fa a la inspecció tècnica d'edificis d'ús residencial en funció
de l'antiguitat.
Per tot açò proposem al Ple de l'Ajuntament de Torrent l'aprovació dels
següents acords:
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1. Que des del nostre Ajuntament i a través de la delegació d'Urbanisme i
en coordinació amb els tècnics municipals i la Policia Local, es
prenguen les mesures oportunes per a efectuar una comprovació i
avaluació d'aquells immobles, obres o altres infraestructures que
puguen ser catalogades i identificades en funció dels riscos i
perillositat per a la seguretat ciutadana.
2. Que des del nostre consistori s'impulse la posada en marxa d'un pla
integral municipal de regeneració dels nostres barris i espais públics
3. Que des del nostre Ajuntament es faça una aposta ferma i decidida per
la conservació i rehabilitació de la nostra trama urbanística,
especialment en aquelles zones o entorns mes degradats."
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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