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Exp: 7746/2021/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 03/06/2021, en tràmit ordinari, va adoptar l’acord següent:
-“10.02. 7746/2021/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA CONDEMNANT
LES ACCIONS VIOLENTES AL POBLE PALESTÍ A LA FRANJA DE GAZA.
Es dóna compte de la moció de l'epígraf, el text literal de la qual és:
"El drets humans més essencials, els valors superiors dels sistemes
democràtics i la legislació internacional han de prevaldre front a qualsevol altra
consideració, la pau i la llibertat són i han de ser l'objectiu primer i últim de les societats
i dels pobles. Estes consideracions, que fan possible la convivència i el respecte dins
de les diferents realitat arreu el món no són les que estan arribant-nos a través dels
mitjans de comunicació des de la Franja de Gaza.
La ciutat de Torrent, a través de la seua Corporació, ha expressat en repetides
ocasions el seu ferm compromís amb la pau i la no violència, i continua fent-ho a
través del seus pronunciaments. És per això que cal posicionar-se en favor de la
defensa dels drets humans, en la protecció de la població més vulnerable i en la
reivindicació de la obligació moral dels països occidentals de treballar de manera
inequívoca per la pau i l'estabilitat a la regió.
El diàleg és l'únic camí per a la pau i no podem tolerar la desigualtat i el
desequilibri del qual estem sent testimonis, cap vida te preu, totes són igual de
valuoses, amb independència del lloc de naixement, del color de la pell, de la
orientació sexual... el dret a la vida, en la mesura en que bé suprem, va més enllà de
les afirmacions polítiques, és la base sobre la qual construir el nostre món, tot i la
oposició d'ideologies i col·lectius que viuen ancorats a un passat no tant llunyà.
No és possible que, front a la violència de minories i fanatismes, la resposta
siga la del castic a la població civil i als espais d'emergència i essencials en una crisi
d'estes característiques, la mort de menors d'edat mitjançant bombardejos
indiscriminats és una vergonya per a l'Estat d'Israel i per a tots aquells que, en esta
qüestió, els donen suport.
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Cal recordar que, en les crisis bèl·liques, migratòries, sanitàries... els col·lectius
més atacats són els més vulnerables, els menors, les dones, les persones amb
diversitat funcional... mai no es pot fer ús d'estes persones, de les seus vides per
assolir un objectiu polític o militar, és des de totes les òptiques una acció que haurà de
ser jutjada pels òrgans competents i presses les responsabilitats pertinents per les
vides perdudes en este conflicte.
És per això que s'adopten els següents ACORDS:
PRIMER.- Refermar el compromís de la ciutat de Torrent amb la pau,
condemnant la mort de les més de 200 persones palestines, entre ells multitud de
menors, i 10 israelianes, així com totes les acciones violentes ocorregudes en els
últims dies, especialment els bombardejos contra població i institucions civils.
SEGON.- Fer patent el més absolut rebuig a les accions bèl·liques que estan
desenvolupant-se, posant de manifest la desigualtat i la desproporció de les accions
de l'Estat d'Israel, que actua des d'una posició de superioritat, que hauria de fer que
actuara com a garant de la pau i la estabilitat.
TERCER.- Fer una crida al conjunt de la ciutadania i a les institucions per a la
promoció de la pau i la seguretat, superant els sectarismes, per tal d'avançar en la
senda del diàleg cap al mutu reconeixement en les aspiracions dels pobles.
QUART.- Donar suport a quantes accions de qualsevol tipus establisca
l'Organització de Nacions Unides, sobre les bases de l'establiment d'una pau duradora
i un espai de diàleg entre les dos parts".
El Ple, en votació ordinària i per tretze vots a favor dels grups polítics municipals
Compromís per Torrent i Socialista, i onze abstencions dels grups polítics municipals
Vox, Popular i Ciudadanos, 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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