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Exp: 16417/2020/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:
-“5. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 3, ADMINISTRACIÓ, BENESTAR SOCIAL,
EDUCACIÓ I JOVENTUT.
5.04. 16417/2020/GEN - MOCIÓ CONJUNTA DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS
SOCIALISTA, CIUDADANOS, POPULAR I COMPROMÍS PER TORRENT, DIA
UNIVERSAL DE LA INFÀNCIA 2020, CIUTAT AMIGA DE LA INFÀNCIA.
Es dóna compte de la moció de l’epígraf, que copiada textualment diu:
“EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Les ciutats i comunitats tenen un rol fonamental en la promoció i
realització dels drets dels xiquets, xiquetes i adolescents que hi viuen. Travessem en
aquests moments unes circumstàncies excepcionals que estan posant a prova la
nostra capacitat de resposta com a societat, no solament davant l'emergència derivada
de la COVID-19 sinó davant dels reptes que se'ns plantegen per al futur, de
recuperació, però també de l'impuls que és necessari que entre tots donem a l'Agenda
2030, als 17 Objectius de Desenvolupament Sostenibles i a l'Acord de París, per a eixir
d'aquesta crisi, millor, amb més sostenibilitat, equitat i oportunitats de prosperitat per a
tots i totes.
És un moment d'inflexió, de reimaginar, entre tots, el futur que volem per
a la infància, quan, a més, iniciem la dècada d'acció per al desenvolupament
sostenible. Perquè si els xiquets, xiquetes i adolescents tenen hui els mitjans per a
educar-se, jugar, aprendre, desenvolupar-se, créixer, significa que en el futur tota la
societat tindrà èxit.
Com a part d'una corporació local reconeguda com a Ciutat Amiga de la
Infància volem confirmar el nostre compromís amb els drets de la infància i de
l'adolescència hui, per a assegurar un futur més just, equitatiu i sostenible. Per això,
ens comprometem a impulsar mesures encaminades a:
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• Tenir en compte en totes les decisions preses per aquesta
administració, tant en la resposta a la crisi, com en la recuperació, que tenen efectes
sobre la infància i adolescència, els principis rectors de la Convenció sobre els Drets
del Xiquet, que són: l'interés superior del xiquet, el dret a la vida, la supervivència i
desenvolupament, el dret la participació i la no-discriminació.
• Involucrar totes les àrees del govern local en la promoció dels drets de
la infància. De tal manera que els objectius del Pla Local d'Infància i Adolescència
siguen compartits i les accions es duguen a terme de forma coordinada en l'interior de
la nostra corporació.
• Analitzar l'impacte de la COVID-19 sobre els infants i adolescents que
viuen en la nostra localitat, especialment sobre aquells grups més vulnerables i
adaptar-hi en conseqüència, el nostre Pla Local d'Infància i Adolescència.
• Reforçar les ajudes socials d'emergència que reben les famílies amb
fills menors d'edat a càrrec. Prioritzarem les famílies més vulnerables, monoparentals,
entre altres.
• Reforçar els programes educatius dirigits a xiquets i xiquetes amb el risc
d'abandó escolar, discapacitat o en situació de bretxa digital.
• Incorporar en la planificació urbana i en les estratègies de mobilitat un
enfocament d'infància i de sostenibilitat. Impulsarem mesures d'accés a espais verds i
saludables, de reducció de la contaminació, assegurarem entorns escolars segurs,
fomentarem l'ús de la bicicleta, entre altres.
• Fer de la nostra ciutat un espai que fomente el joc i l'esport i el
desenvolupament d'activitats a l'aire lliure i en la naturalesa.
• Crear espais protectors (ludoteques, espai jove, centres esportius,
campaments, etc.) on els xiquets i xiquetes puguen aprendre a comprendre, compartir
i gestionar les seues emocions i on troben protocols de protecció contra tota classe de
violència.
• Oferir habitatges i/o alternatives d'habitatge dignes a la grandària i
condicions de les famílies, amb espais comuns per a jugar, moure's i socialitzar-se.
• Brindar recursos a les famílies per a fomentar una criança positiva i
facilitar les activitats en família.
• Potenciar la participació dels xiquets, xiquetes i adolescents en les
decisions locals, i en tots els àmbits on interactuen (en els centres esportius,
biblioteques, ludoteques, etc.).
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Les mesures anteriors ens acostaran, encara més, a la ciutadania de la
nostra localitat, a les seues necessitats i ens permetran comptar amb una estratègia
que pose la infància en el centre de la resposta i recuperació a la crisi de la COVID-19,
i al mateix temps, reforce el nostre compromís amb la consecució de les metes que,
per a 10 anys, ens marca l'Agenda 2030.
Ens comprometem hui, 20 de novembre de 2020, amb la infància i
adolescència i amb el futur de Torrent, la nostra ciutat, per a no deixar ningú arrere".
De conformitat amb el dictamen emès per la Comissió Informativa núm.
3, el Ple, en votació ordinària i per vint-i-dos vots a favor dels grups polítics municipals
Compromís per Torrent, Popular, Ciudadanos i Socialista, i dos abstencions del grup
polític municipal Vox, 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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