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Exp: 2843/2021/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 04/03/2021, en tràmit extraordinari, va adoptar l’acord
següent:
-“6.01.02. 2843/2021/GEN - MOCIÓ CONJUNTA DELS GRUPS POLÍTICS
MUNICIPALS SOCIALISTA, CIUDADANOS, POPULAR I VOX EN DEFENSA DE
L’ESTAT DE DRET, LA QUALITAT DEMOCRÀTICA I PER LA LLIBERTAT
D’EXPRESSIÓ.
Es dóna compte de la moció de l'epígraf, que es transcriu a continuació:
“La convivència social que sorgeix dels acords ciutadans, del consens
constitucional que estableix un marc de regulació per al nostre Estat, és un element
essencial al voltant del qual ha de pivotar el nostre funcionament com a comunitat. El
contracte social que junts, com a comunitat de persones lliures, hem establit, ens dona
uns elements de participació de la vida pública que determinen les seues vies, els
seus límits i la seua regulació.
D’aquesta manera, els nostres drets i llibertats, junt amb les nostres obligacions
com a ciutadans i ciutadanes, ens fan plantejar-nos una sèrie de debats de diversa
índole entre els quals cal destacar aquell dirigit a aprofundir en els mecanismes
democràtics de la nostra societat. Ara bé, és precisament el fet d'aprofundir en aquests
mecanismes democràtics els que ens ha de fer establir els nostres debats entorn del
model de convivència lluny de qualsevol biaix de confirmació, amb voluntat de diàleg i
visió crítica, per tal de determinar, més enllà de casuístiques particulars, quins i com
han de ser els elements que regulen el nostre marc de convivència.
Cal determinar aleshores, que els nostres debats han d’articular-se en funció
d’elements concrets de juí, interpretant la nostra Constitució, tal com en aquesta s’ha
establit al seu article 10.2, que “les normes relatives als drets fonamentals i a les
llibertats que la Constitució reconeix s’interpretaran de conformitat amb la Declaració
Universal de Drets Humans i els tractats i acords internacionals sobre aquestes
matèries ratificats per Espanya”.
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És per tant precís realitzar una separació dels debats i les qüestions que són
diferents i s’han d’abordar per tant de manera distinta. El nostre Estat de dret,
democràtic i social, compta, sense el menor dels dubtes, amb una elevada qualitat
democràtica, així com mecanismes de modificació legislativa que responen a les
majories socials amb l'essencial defensa dels drets de les minories. La pluralitat i la
diversitat dins del nostre entorn exigeix un al·legat en defensa de l’Estat de Dret i el
seu compliment. És en aquest al·legat, en la defensa d’aquest compliment, on s’ha de
protegir els drets i llibertats, i garantir que els actes de ruptura del mateix tinguen les
conseqüències en aquest previstes. És el mateix sistema, dins de la seua flexibilitat, el
qual, garantint els principis de la justícia, d’un procediment just i amb totes les
garanties, determina mesures de gràcia reglades.
D’altra banda, i amb la condemna més ferma als actes vandàlics i de violència,
que mai no es poden justificar, hem de retrobar-nos amb els elements teòrics que
fonamenten el nostre model d’ordenament jurídic i social, amb el contracte social que
suposa la cessió de la nostra sobirania personal amb la voluntat de convivència,
establint-se en l'Estat el monopoli de l’ús de la força, un ús que ha de ser racional i
responsable, dirigit a la defensa del bé comú i que pot i ha de ser controlat i analitzat
per les institucions públiques i, quan es dona el cas d’un excés, respost per part dels
òrgans jurisdiccionals competents amb tota la força que els dona l'Estat de Dret en la
seua autodefensa legitimària.
Tret d’això i assistint al debat en matèria de llibertat d’expressió, anàlisi que no
pot ser en cap cas pressa ni de la violència al carrer ni de la modificació arbitrària del
model de justícia que conforma una part bàsica del model de societat, cal analitzar la
matèria des de les perspectives que l’atenen. Fent-ho, amb la consideració bàsica de
la seua condició de dret essencial, l’hem d’entendre en aquesta mesura com a un dret
determinat per la resta de drets essencials i analitzat amb una reflexió que responga a
la seua importància per si mateixa i en relació a altres. No podem entendre que es
tracta d’una llibertat absoluta i sense cap mena de conseqüències, perquè aquesta
visió desvirtua el model de convivència que entre tots i totes, hem establit. La seua
defensa a ultrança, una de les senyes d’identitat del nostre model democràtic i de les
expressions de voluntat política de la Corporació de Torrent, van acompanyades del
compromís ferm amb el seu exercici dins de l’Estat de Dret i del respecte a la resta de
drets i llibertats que per la Constitució ens hem donat, drets i llibertats que, d’altra
banda, són naturals i inalienables.
És per això, que es proposa l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- Condemnar expressament els actes de violència i vandalisme que
s’han produït al llarg dels últims dies al conjunt de l’Estat, producte del compliment de
sentències judicials.
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SEGON.- L’Ajuntament de Torrent mostra el seu suport i recolzament Forçes i
Cossos de Seguretat de l’Estat com garants de la seguretat pública del nostre país,
tant a l’àmbit nacional, autonòmic i les policies locals.
TERCER.- Expressar el ferm compromís de la Corporació de Torrent amb la
llibertat d’expressió així com amb la resta de drets i llibertats arreplegats a la nostra
Constitució i a la Declaració Universal de Drets Humans.
QUART.- Reconèixer des del ple convenciment els avanços en matèria
democràtica i de convivència que s’han fet al nostre país en els darrers 40 anys, fruit
del consens del conjunt de la ciutadania arreplegat a la nostra Carta Magna, treballant
solidàriament per continuar aprofundint en aquesta.
QUINT.- Donar suport a aquelles accions de caràcter legislatiu que promoguen
el debat, la millora i el continu creixement dels drets i llibertats, des de la convicció que
el projecte de comunitat democràtica que compartim està i ha d’estar en permanent
construcció”.
El Ple, en votació ordinària i per vint-i-tres vots a favor dels grups polítics
municipals Vox, Popular, Ciudadanos i Socialista, i dos vots en contra del grup polític
municipal Compromís per Torrent, 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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