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Exp: 16222/2020/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’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,

4.05. 16222/2020/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA PER A INSTAR A
LA CONFEDERACIÓ HIDROGRÀFICA DEL XÚQUER A L'ACTUACIÓ URGENT I
PERMANENT EN ELS ÁMBITS DE LA SEUA COMPETÈNCIA.
Es dóna compte de la moció de l'epígraf amb el contingut següent:
“EXPOSICIÓ DE MOTIUS
L'últim temporal patit a la Comunitat Valenciana, i especialment a la
nostra comarca i comarques veïnes, ha tingut unes greus conseqüències per al
conjunt de la ciutadania, el sector agrícola i les infraestructures públiques i privades.
La Confederació Hidrogràfica del Xúquer és en virtut del Reial Decret
650/1987, de 8 de maig, pel que es defineixen els àmbits territorials dels Organismes
de Conca i dels plans hidrològics, l'administració pública responsable de l'administració
i control del Domini Públic Hidràulic en el nostre àmbit territorial.
Entre les seues competències e troba de forma rellevant la del
manteniment del patrimoni que, d'acord amb la Llei 1/2001, de 20 de juliol, estableix
que "constituïxen el domini públic hidràulic, entre altres bens, els llits de corrents
naturals, continues o discontinues i els llits dels llacs, llacunes i embassaments
artificials, en llits públics".
La transposició de la Directiva 2007/60/CE relativa a la avaluació i gestió
dels riscos d'inundació al nostre ordenament jurídic mitjançant el Reial Decret
903/2010, va establir la obligació d'elaborar mapes de perillositat i risc d'inundació,
intervenint en aquelles que superaren uns determinats llindars de referència mitjançant
plans directes. Precisament la Confederació hidrogràfica del Xúquer va ser la
responsable de la seua redacció al seu àmbit competencial, i era a continuació la seua
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responsabilitat executar aquelles accions precises per a la seua correcció, o com a
mínim el seu correcte anàlisi i preparació.
Este treball es tradueix en els informes del Sistema Nacional de
Cartografia de Zones Inundables, que per si mateix assumia que eres espais d'alt risc
els barrancs de Torrent, Picassent, Cavalls, Gallego, Realon, Saleta, Xiva... tots ells
pertanyents al patrimoni hidràulic públic gestionat per la Confederació.
La competència, per tant, de la Confederació queda clarament establida
per les disposicions normatives que a esta regulen. Si bé els Ajuntaments han oferit en
repetides ocasiones realitzar les labors de manteniment i neteja d'estos espais, les
sol·licituds han sigut desateses, en ocasions s'han resolt una volta s'havia superat el
ris i fins i tot s'ha aplicat el règim sancionador de la Confederació per les accions de
manteniment i neteja
que s'havien realitzat.
Esta situació, que acaba repercutint en la economia i en la vida dels
municipis, que pateixen anualment les conseqüències de la mancança de
manteniment i neteja, i es troben davant la dificultat de no poder intervindre, però no
troben en la Confederació la intervenció precisa.
D'altra banda, la cogovernança i la col·laboració entre les
administracions, com un dels principis que han de regir l'actuació de les
administracions públiques, implica la participació d'estes en aquelles, més encara quan
els seus administrats són, en última instància, els mateixos. És per tant precisa la
creació d'ens i organismes que permitisquen la col·laboració i una comunicació fluida,
de manera que l'Assemblea d'usuaris, en la mida en que representa a una part dels
municipis que es troben dins de l'àmbit territorial i competencial de la Confederació,
amplie la seua composició o bé es cree un grup de treball a l'efecte de respondre així
mateix als municipis que consten de patrimoni hidràulic públic i es veuen afectats per
la problemàtica exposada.
Pels motius exposats, es proposa la adopció dels següents ACORDS:
- Instar a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer a la intervenció
immediata i permanent en matèria de manteniment i neteja del patrimoni
hidràulic públic junt a les inversions precises en infraestructures, així com
a autoritzar de forma diligent, agilitzant les sol·licitud d'intervenció dels
Ajuntament, entenent estes com a una execució de les competències
pròpies de la Confederació .
- Instar a la Confederació hidrogràfica del Xúquer a la creació d'un
organisme participatiu que agrupe als municipis que, d'acord amb els
seus propis estudis, es troben en risc moderat, alt i extrem d'inundacions
relacionades amb elements del patrimoni hidràulic de la Confederació.
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- Donar trasllat dels presents acords a la Presidència de la Confederació
Hidrogràfica del Xúquer, així com al Consell de l'Aigua de la demarcació.
- Donar trasllat dels presents acord a la Conselleria d'Agricultura,
Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica.
- Donar trasllat dels presents acord a la Delegació de Govern en la
Comunitat Valencia, així com al Ministeri per a la Transició Ecològica i el
Repte Demogràfic".
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, 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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