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Exp: 13322/2020/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 05/11/2020, en tràmit Ordinari, va adoptar l’acord següent:
-“6. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM.
SEGURETAT CIUTADANA I MOBILITAT.

2,

D’URBANISME,

MEDI

AMBIENT,

6.03. 13322/2020/GEN - MOCIÓ CONJUNTA DELS GRUPS MUNICIPALS
SOCIALISTA I CIUDADANOS EN DEFENSA DE LA PROPIETAT PRIVADA I EL
DRET A L’HABITATGE.
Es dóna compte de la moció de l’epígraf, que copiada textualment diu:
“EXPOSICIÓ DE MOTIUS
La nostra Constitució, base fonamental de l'ordenament jurídic i l'estat de
dret al nostre país estableix al llarg del seu articulat una sèrie de drets i obligacions per
al conjunt de la ciutadania. Estos drets fonamentals estableixen una sèrie de
premisses que són essencials per a la convivència pacífica i democràtica de la nostra
societat.
El dret a la propietat privada, consagrat en l'article 33 de la Constitució
Espanyola, reconeix "El dret a la propietat privada i l'herència [...] (i que) Ningú podrà
ser privat dels seus béns i drets sinó per causa justificada d'utilitat pública o interès
social, mitjançant la corresponent indemnització i de conformitat amb el disposat per
les lleis".
D'altra banda estableix en l'apartat primer de l'article 47 que "Tots els
espanyols tenen dret a gaudir d'un habitatge digne i adequat. Els poders públics
promouran les condicions necessàries i establiran les normes pertinents per a fer
efectiu aquest dret, regulant la utilització del sòl d'acord amb l'interès general per a
impedir l'especulació".
Els drets fonamentals arreplegats en la constitució no són ni poden ser
excloents, no són qüestions que s'hagen de contraposar uns front a altres. Els drets de
la ciutadania són defensar sempre i en qualsevol cas, de manera que les institucions
públiques i el conjunt de la societat garantisquen el seu compliment.
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Respecte al fenomen social de l'ocupació cal destacar dues qüestions
que han de regir el debat, d'una banda les consideracions legals i de l'altra l'actuació
de les administracions públiques.
Respecte a les disposicions legals que afecten esta matèria és precís
assenyalar la modificació de la Llei d'Enjudiciament Civil que es va produir en 2018 i
que establia que podran demanar "la immediata recuperació de la plena possessió
d'un habitatge o part d'ella sempre que s'hagen vist privats d'ella sense el seu
consentiment" les persones físiques propietàries d'habitatge, entitats sense ànim de
lucre i "entitats públiques propietàries o posseïdores legítimes d'habitatge social". Així
mateix hem de recordar que la violació del domicili és un delicte penat pel Codi Penal
en el seu article 202, considerant penes agreujades per als casos on hi haja violència
o intimidació.
D'altra banda, i considerant les circumstàncies econòmiques i d'atur que
ha patit el nostre país des de la crisi econòmica de 2008 i de nou amb les
conseqüències de la pandèmia de Covid-19, és precís demanar per part de
l'Administració una política pública d'habitatge. Estes noves polítiques, que han de
col·laborar amb l'empresa privada i el conjunt dels agents socials, ha d'anar
encaminada a trobar solucions d'habitatge per a les famílies en condicions més
complicades o en risc d'exclusió, de manera que garantim els drets constitucionals i
evitem fenòmens socials no desitjables.
És per estos motius que la Corporació Municipal de Torrent, ACORDA:
-

Reivindicar el dret i la defensa de la propietat privada com un dels eixos
essencials de la nostra convivència com a societat.

-

Fomentar la implicació activa i àgil de l'Administració de Justícia i les
Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat en la defensa d'estos drets.

-

-

Fer patent el coratge de la Fiscalia General de l'Estat per les seues
instruccions de unificació de criteris i agilització dels procediments a
escala nacional.
Refermar el compromís de l'Ajuntament i en especial de la seua Policia
Local en el servei a la ciutadania i la defensa dels seus drets".

De conformitat amb el dictamen emès per la Comissió Informativa núm.
2, el Ple, en votació ordinària i per vint-i-un vots favor des grups polítics municipals
Popular, Ciudadanos i Socialista, dos vots en contra del grup polític municipal
Compromís per Torrent i dos abstencions del grup polític municipal Vox, ACORDA,
aprovar la moció anterior”.
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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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