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Exp: 3149/2021/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 01/04/2021, en tràmit Ordinari, va adoptar l’acord següent:
-“2. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 1, D'ECONOMIA, HISENDA, PERSONAL,
MODERNITZACIÓ I OCUPACIÓ.
2.01. 3149/2021/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS PER TORRENT
PER TRADUIR DE FORMA SIMULTÀNIA ELS PLENARIS MUNICIPALS A LA
LLENGUA DE SIGNES.
Es dóna compte de la moció de l'epígraf, que es transcriu a continuació:
"La llengua de signes és una llengua natural de les persones sordes, gràcies a
la qual poden establir un canal d'informació bàsica per a la relació amb el seu entorn
social. Mentre que amb el llenguatge oral la comunicació s'estableix mitjançant un
canal auditiu, la llengua de signes ho fa per un canal visual i espacial. Té una
estructura gramatical pròpia que es caracteritza pels següents paràmetres: la
configuració d'una o dues mans, dels seus moviments, de les seues orientacions, de la
seva ubicació espacial, i dels elements no manuals (moviments labials -que poden ser
verbals i orals-, facials, linguals, d'espatlles, i de cap).
Son molts els veïns i veïnes de Torrent què utilitzen aquesta llengua per
comunicar-se amb normalitat, i volem que s'integren a la vida política del nostre poble.
Per aprofundir a la nostra democràcia, hem de fer accessibles els plenaris municipals
a tota la nostra ciutadania, tenint en compte que l'Ajuntament disposa de personal
qualificat per dur a terme aquesta tasca.
És per això, que des del Grup Municipal de Compromís per Torrent, es proposa
l'adopció dels següents ACORDS:
PRIMER. Instar a l'Ajuntament de Torrent a que durant els plenaris municipals
traduïsca a la llengua de signes el contingut del mateix, de manera que arribe a les
persones assistents al plenari, i a aquelles que vulguen veure'l a través del canal
Municipal de Youtube.

Pàgina 1 de 2

www.torrent.es

Validar en: https://www.torrent.es/PortalCiudadano/

Identificador: VwZk 8p0n fg+n W4Eq 46Q2 Tqwp Dq8= (Válido indefinidamente)

C/. Ramón y Cajal, 1 46900 – TORRENT (València)
 961111111  961111873
 sgp@torrent.es

SEGON. Donar trasllat del present acord a tot el teixit associatiu de Torrent.
TERCER. Donar trasllat del present acord a la Federació de Persones Sordes
de la Comunitat Valenciana (FESORD CV)".
De conformitat amb el dictamen emès per la Comissió Informativa núm. 1, el
Ple, en votació ordinària i per vint-i-tres vots a favor dels grups polítics municipals
Compromís per Torrent, Popular, Ciudadanos i Socialista, i dos vots en contra del grup
polític municipal Vox, 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 núm. 1661 de 14/04/2020)
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