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Exp: 9563/2020/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 Extraordinària i Urgent i
celebrada en primera convocatòria, el 28/07/2020, va adoptar l’acord següent:
-“4.07. 9563/2020/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS PER TORRENT
PER PROMOCIONAR EL PRODUCTE LOCAL I L’HORTA.
Es dóna compte de la moció de l'epígraf, el text literal de la qual és:
“La història de la nostra comarca no s'entén sense l’horta, sense el seu
paisatge de cultius de regadiu i que des de fa segles dóna a menjar a la nostra gent.
No obstant, des dels anys cinquanta la comarca ha estat vivint una transformació
industrial que ha fet minvar els camps, cada any que passa, un camp desapareix per a
ser reurbanitzat en finques o indústries.
Des de Joves PV - Compromís l’Horta Sud demanem una implicació per
part de les institucions en defensa de la producció local. Demanem que se cree una
partida pressupostària per a crear campanyes de promoció de producte local durant tot
l’any, amb els productes de temporada i al costat dels nostres agricultors.
Sols cal fer un passeig per la nostra horta per veure com d'abandonats es
troben els nostres camps i és necessari prendre partit per tal d'aconseguir la
recuperació de l’horta que ha de començar amb la formació de nous agricultors en
tècniques modernes de cultiu, per això també demanem la creació d’una oferta
formativa en conreu ecològic amb cursos dirigits a joves. És el moment de reivindicar
la terra, hem de lluitar dia rere dia per posar en valor els nostres productes.
També volem fer valdre tot el treball que s’està fent per part dels nostres
agricultors i agricultores durant la COVID-19 a la nostra horta, intentant no perdre la
producció i fer-la arribar a la població.
Per tot açò proposem els següents ACORDS:
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1-. Crear una campanya dirigida a la promoció del producte local i
quilòmetre 0, amb dotació pressupostària i durant tot l’any.
2-. Crear una oferta formativa de cultiu ecològic dirigida a joves.
3- Instar a la Junta de Govern Local a prendre mesures dirigides al
repartiment de “cistelles” amb aliments d’agricultura ecològica, de quilòmetre zero i de
temporada, per a les persones usuàries dels Serveis Socials amb dificultats
econòmiques”.
De conformitat amb el dictamen emès per la Comissió Informativa núm.
2, el Ple, en votació ordinària i per quinze vots a favor dels grups polítics municipals
Compromís per Torrent, Ciudadanos i Socialista, i deu abstencions dels grups polítics
municipals Vox i Popular, 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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