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Exp: 4914/2019/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 04/04/2019, en tràmit ordinari, va adoptar l’acord següent:
-“4. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 3, D’ADMINISTRACIÓ, BENESTAR SOCIAL I
EDUCACIÓ.
4.01. 4914/2019/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS PER TORRENT
SOBRE LES DISCREPÀNCIES DEL GOVERN D’ESPANYA AMB ELS ARTICLES
26 I 60 DE LA LLEI VALENCIANA LGTBI.
Es dóna compte de la moció de l'epígraf, que copiada literalment diu:
"EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El 21 de novembre de 2018 es va a provar sense cap vot en contra a
les Corts Valencianes la Llei 23/2018, de la Generalitat, d'lgualtat de les Persones
LGTBI. Una llei qualificada com la "Llei LGTBI més avançada de l'Estat" que vas ser
consensuada amb el món associatiu ¡ activista LGTBI ¡ que implica a diverses
conselleries per al seu desenvolupament.
Aquesta nova norma prohibeix les teràpies d'aversió per modificar la
orientació sexual de les persones LGTBI i inclou a les persones interssexuals, no
binàries o amb diversitats en el seu desenvolupament sexual.
El dia 21 de març d'aquest any es va publicar al Diari Oficial de la
Generalitat Valenciana la resolució per la qual es convoca Comissió Bilateral de
Cooperació Administració General de l'Estat-Generalitat Valenciana a petició del
Govern d'Espanya per "discrepàncies manifestades en relació als articles 26 i 60" de la
norma valenciana. Cal recordar que la Comissió Bilateral Administració GeneralComunitats Autònomes és el mecanisme previ a la presentació de recursos
d'inconstitucionalitat.
Concretament els articles 26 i 60 de la Llei 23/2018 tracta la
obligatorietat de les empreses a respectar la igualtat de tracte, de condicions ¡
d'oportunitats del col·lectiu LGTBI (article 26) i les sancions cap a qui realitze
pràctiques discriminatòries a l'àmbit laboral o teràpies d'aversió (article 60).
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Dos qüestions que resulta fonamental regular per tal d'avançar en la
lluita contra les violències ¡ discriminacions que pateix històricament el col·lectiu
LGTBI.
Per tots aquests motius presentem la següent, PROPOSTA DE
RESOLUCIÓ:
El PIe de l'Ajuntament de Torrent acorda:
Primer.- Instar al Govern d'Espanya a alçar la petició de comissió
bilateral Administració General de l'Estat-Generalitat Valenciana per les discrepàncies
amb els articles 26 i 60 de la Llei d'lgualtat de Persones LGTBI.
Segon.- Manifestar, davant el Govern d'Espanya, el rebuig del PIe de
l'Ajuntament de Torrent a qualsevol eventual recurs de la Llei 23/2018, de la
Generalitat, d'lgualtat de les Persones LGTBI davant el Tribunal Constitucional.
Tercer.- Instar al Govern d'Espanya a presentar una llei pròpia en
matèria d'igualtat de drets de les persones LGTBI i una llei integral de reconeixement
del dret a la identitat i a l'expressió de gènere a la Comunitat Valenciana.
Quart.- Traslladar els presents acords a la Vicepresidència i Conselleria
d'lgualtat i Polítiques Inclusives i al Govern d'Espanya".
De conformitat amb el dictamen emès per la Comissió Informativa núm.
3, el Ple, en votació ordinària i per catorze vots a favor dels grups polítics municipals
Guanyant Torrent, Compromís per Torrent i Socialista, i onze abstencions del grup
municipal Ciutadans 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. 373 de 05/02/2018)
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