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Exp: 16069/2020/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 EQue el Ple d’esteAjuntament en sessióOrdinària i celebrada en
primera convocatòria, el 03/12/2020, en tràmitOrdinari, va adoptar l’acordsegüent:
-“4. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM.
SEGURETAT CIUTADANA I MOBILITAT.

2,

D’URBANISME,

MEDI

AMBIENT,

4.04. 16069/2020/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS PER TORRENT
PER DONAR SUPORT A LA SOL·LICITUD I SIGNATURES CIUTADANES
PRESENTADES PER L'AVV RAMÓN Y CAJAL I ADJACENTS, EL 4 DE
NOVEMBRE DE 2020.
diu:

Es dóna compte al Ple de la moció de l'epígraf, que copiada literalment
“EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El barri de l'Alter, situat al triangle urbà que delimiten els carrers Ramon y
Cajal, València i Gómez Ferrer, alberga una població d'aproximadament 3.000
habitants, amb una mitjana d'edat superior als 55 anys, que comparteixen un teixit
comercial molt afectat per l'estat d'abandó municipal de les seues infraestructures
públiques.
Aquest barri és per naturalesa atractiu per a qualsevol ciutadà per la seua
proximitat als serveis més bàsics, com: sanitaris, educacionals, administratius o de
transport. Se situa a escassos metres de tots els punts d'interés de la ciutat, combinant
la seua tranquil•litat amb la integració al centre neuràlgic de la ciutat.
No obstant, actualment, hi ha una gran majoria d'immobles deshabitats;
una situació provocada pel descens progressiu de població natural de barri i la
mobilitat de les noves generacions cap a altres zones de la ciutat en expansió. Aquest
escenari ha afavorit un significatiu nombre d'habitatges ocupats il•legalment, el que
redunda en inseguretat, marginalitat i accelera la degradació gradual de la zona.
Un altre motiu que desanima la inversió privada al barri és la seua
situació dins del Centre Històric, el que comporta una protecció reforçada per als
habitatges situats en el seu si. Aquesta protecció imposa, com a regla general, el no
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poder enderrocar, ni obrir noves entrades als habitatges, com ara portes de garatge.
Aquest fet seria superflu si no es tractara de carrers de vianants i sense possibilitat
d'estacionar, de manera que la regeneració i arribada de nous residents esdevé molt
difícil.
La protecció dels habitatges i dels entorns urbans tradicionals és
fonamental; en conseqüència s'han d'efectuar les inversions municipals necessàries
per a fer compatible la vida del barri amb la conservació dels seus valors patrimonials,
per a transmetre la bellesa del mateix a les generacions futures.
L'Ajuntament de Torrent no pot mostrar-se ser aliè a aquesta situació, pel
que ha de liderar un Pla per a la rehabilitació i embelliment urbà del barri, que potencie
alhora el el seu atractiu social, perquè uns carrers sense veïnat esdevenen en espais
sense vida.
Actualment l'empresa municipal Nous Espais, és l'entitat pública
encarregada de gestionar els recursos l'habitatge públic a la ciutat. L'actuació que
precisa el barri ha de tindre com a objectiu revertir la situació social dels seus espais i
carrers, convertint-lo en una zona de la ciutat atractiva per a la residència de persones
en totes les etapes de la vida. Traslladar models d'èxit en regeneració urbana d'altres
ciutats, pot ser una bona opció per començar a estudiar el futur d'aquest barri.
Aquesta situació ha portat l'Associació de Veïns de Ramón y Cajal i
adjacents, a presentar davant l'Ajuntament de Torrent, en data 4 de novembre de
2020, més de 1.000 signatures sol•licitant una sèrie de reivindicacions, a les que el
Grup Municipal de Compromís a l'Ajuntament de Torrent ens hi adherim, com no podia
ser d'una altra manera.
El teixit associatiu de la nostra ciutat és ric i ampli, de manera que la
connexió entre els representants municipals i els representants veïnals resulta
fonamental, amb una retroalimentació contínua i prioritària. Les associacions veïnals,
són el millor vehicle per traslladar als dirigents municipals les demandes i
problemàtiques, que les diverses zones de Torrent tenen. Pel que les reivindicacions
d'aquestes entitats són un compromís ineludible, almenys per a aquest grup.
Per tot allò expressat, elevem a Ple l'adopció del següent ACORD:
Instar la Junta de Govern Local a donar compliment a les sol·licituds
realitzades per a l'AA.VV. de Ramón y Cajal i adjacents, en el seu escrit de data 27
d'octubre de 2020, registrat davant l'Ajuntament de Torrent el 4 de novembre de 2020".
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”.
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I, perquèaixí conste i alsefectesescaients, expedisc este certificat,
condicionatals 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
(Decretnúm.1661 de 14/04/2020)
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