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Exp: 3662/2020/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’este Ajuntament en sessió Ordinària i celebrada en
primera convocatòria, el 05/03/2020, en tràmit Ordinari, va adoptar l’acord següent:
-“4. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 3, ADMINISTRACIÓ, BENESTAR SOCIAL,
EDUCACIÓ I JOVENTUT.
4.02. 3662/2020/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS PER A ACTIVAR EL
CONSELL DE LES DONES COM A FERRAMENTA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA.
següent:

Es dona compte de la moció de l’epigraf el tenor literal de la qual és el

“La Constitució Espanyola de 27 de desembre de 1978 consagra en l'article
14 la igualtat davant de la Llei de tots els espanyols i espanyoles, i estableix que “els
espanyols són iguals davant de la Llei, sense que puga prevaldre cap discriminació per
raó de naixement, sexe, religió, opinió, o qualsevol altra condició o circumstància personal
o social”. Així mateix, l'article 9.2 estableix que correspon als poders públics promoure les
condicions perquè la llibertat i la igualtat de les persones i dels grups en què s'integra
siguen reals i efectives, remoure els obstacles que impedisquen o dificulten la seua
plenitud i facilitar la participació de tota la ciutadania en la vida política, econòmica, cultural
i social”.
Però el reconeixement de drets no és prou, és necessari l'acció dels poders
públics perquè siguen efectius. La situació de les dones en la nostra societat planteja
greus contradiccions ja que, tot i existir una igualtat de dret basada en la Constitució, les
desigualtats de fet per raó del sexe se segueixen donant de forma sistemàtica. Cal que les
dones aconsegueixquen una ciutadania plena que els permeta participar de manera activa
i superar els impediments que històricament s'han oposat a l'exercici dels seus drets
socials, polítics, econòmics i culturals.
És per això que el nostre Ajuntament, com a administració pública més
propera, ha de posar en marxa polítiques d’igualtat que vagen més enllà d’organitzar una
setmana de la dona o de llegir un manifest el 8 de març.
L’article 69 de la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del Regim
Local, estableix que les corporacions locals fomentaran la participació de tota la ciutadania
en la vida local. I una de les ferramentes que tenim per a fer efectius aquest dret
reconegut són els Consells Sectorials.
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Considerem que és necessari que fem un pas endavant i posar en marxa el
Consell de les Dones, que implique activament les dones del nostre municipi i es compte
amb la seua participació activa, per a poder fer possible eixe Pla d'Igualtat que l'Equip de
Govern s'ha compromés a impulsar a més d'altres funcions que li siguen encomanades
segons els estatuts d'aquest òrgan de participació.
Per tot açò proposem al Ple de l'Ajuntament de Torrent l'adopció dels
següents ACORDS:
PRIMER.- Creació del CONSELL DE LES DONES que dinamitze les
polítiques d’igualtat a la nostra ciutat. Serà un òrgan de participació que tindrà caràcter
consultiu i d’assessorament als diferents òrgans de l’Ajuntament en matèria de dones i
igualtat de gènere, entenent la necessitat que l’enfocament de gènere siga un principi de
treball transversal en la intervenció municipal.
SEGON.- El Consell de la Dona fomentarà la participació ciutadana i en
particular la participació i coordinació del teixit associatiu dins l’àmbit de les dones i la
igualtat de gènere, promovent una relació fluida entre l’Ajuntament, el teixit associatiu i els
agents socials implicats.
TERCER.- El Consell de la Dona s’adscriu a l'Àrea d'Igualtat com a
impulsora de les polítiques d’igualtat a l’entitat municipal.
QUART.- S’impulsarà un grup de treball per a redactar el Reglament del
Consell amb els objectius, la seua composició i el seu funcionament.
CINQUÉ.- Donar a conéixer aquesta iniciativa als sindicats majoritaris, a les
entitats i les associacions del municipi, així com a la resta de la població per mitjà de la
web municipal i del BIM”.
De conformitat amb el dictamen emès per la Comissió Informativa núm. 3, el
Ple, en votació ordinària i per vint-i-tres vots a favor dels grups polítics municipals
Compromís per Torrent, Ciudadanos, Popular i Socialista, i dos vots en contra del grup
polític municipas 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 nº. 2667 de 26/06/2019)
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