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Exp: 9281/2021/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 01/07/2021, en tràmit Ordinari, va adoptar l’acord següent:
-“2. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 1, D'ECONOMIA, HISENDA, PERSONAL,
MODERNITZACIÓ I OCUPACIÓ.
2.03. 9281/2021/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA EN DEFENSA
DELS VALORS SUPERIORS DE LA CONSTITUCIÓ I L’ORDENAMENT JURÍDIC.
Es dóna compte al Ple de la moció de l'epígraf, que copiada literalment diu:
"Els articles primer i segon de la Constitució Espanyola estableixen el marc de
referència del sistema democràtic en el que vivim i que ha de regir la nostra
convivència pacífica i dialogant. La constitució del nostre país com a un "Estat social i
democràtic de Dret, que propugna com valors superiors del seu ordenament jurídic la
llibertat, la justícia, la igualtat i el pluralisme polític" junt a la "la indissoluble unitat de la
nació espanyola, pàtria comú i indivisible de tots els espanyols" que "reconeix i
garanteix l'autonomia de les nacionalitats i regions que la integren i la solidaritat entre
totes elles", és i ha de ser el principi que regisca les expressions de voluntat política i
els avanços en matèria de drets, llibertats i autogovern del conjunt de la ciutadania
espanyola.
Este marc de convivència, fruit d'un procés de transició a la democràcia que es
va fonamentar sobre el consens social i política per la pau i el progrés, continua
regulant el espai democràtic de la nostra vida establint una separació de poders per tal
de garantir el bon funcionament del sistema i la protecció dels ja exposats valors
suprems de l'ordenament. Cal per tant fer patent que hi ha, per via de la Constitució i
d'aquella legislació que el nostre ordenament completa, unes delegacions de la
sobirania nacional als diferents poders de l'Estat.
El poder legislatiu, executiu i judicial, configuren un sistema triple que estableix
una sèrie d'equilibris que permitixen l'exercici de les seus competències sempre dins
del marc legal, cap altra cosa és possible ni tolerable en un Estat de Dret. I és eixa
submissió a la llei, expressió màxima de la voluntat popular, i en especial la
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Constitució, pacte social que ens donaren entre espanyols, així com la clara execució
de les competències pròpies a la divisió de poders les que han de fer-se patents a la
nostra realitat.
El Govern de l'Estat, les Corts Generals i el Poder Judicial, en la mesura en la
que administració de justícia, són i han de ser escrupolosos en el compliment d'allò
que estableixen les lleis i dels elements propis dels procediments administratius. És
per això que cal demanar un compromís per tal de respectar aquest principi, evitant les
intromissions d'uns en els altres i limitant-se a l'exercici legítim de la seu acció, cada
qual la que corresponga, per tal de continuar construint un model de convivència i
diàleg.
Cal reivindicar la política com a ferramenta essencial en el diàleg per la
resolució dels conflictes, la ferramenta de la democràcia i les societats avançades, i cal
reivindicar també el fer política i a les persones que fan política, perquè el servici a la
ciutadania i al conjunt de la societat és una acció que cal posar de manifest.
Precisament per això a qui fa política, als òrgans que han de fer-la i dirigir-la, els
pertoca exercir-la en el marc de la legalitat i avançar en eixa direcció per fer possible
que continuem caminant en el projecte compartit que es Espanya.
A la funció jurisdiccional cal reivindicar-la, donar-li els recursos
exercir les seus competència, i treballar colze a colze per fer-la més
ciutadania, fent pedagogia per tal de donar elements de judici al
espanyoles, permetent-los participar de la vida pública amb les
adequades per fer front a la desinformació i la confusió.

precisos per
propera a la
espanyols i
ferramentes

Per estes manifestacions, per les consideracions que s'han exposat, es proposa
a la Corporació l'adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- Manifestar l'adhesió incondicional de la Corporació de Torrent a la
Constitució i a l'ordenament jurídics espanyol, a la defensa dels seus valors superior
de llibertat, justícia, igualtat i pluralisme polític.
SEGON.- Expressar el suport a la separació de poders, com a element
fonamental en la construcció d'una democràcia consolidada i moderna, respectant
l'exercici de les competència que són pròpies al Govern de l'Estat, a les Corts General
i al Poder Judicial. Reivindicant la tasca dels serveis públics que als tres poders
corresponen, així com a l'exercici de la política com a mitjà de resolució de conflictes.
TERCER.- Declarar el ferm compromís de la Ciutat de Torrent amb qualsevol
esforç per fer possible una convivència dialogada i dialogant dins d'un marc de
respecte a la legislació i d'un pacte social sobre el qual continuar construint un Estat
divers, modern, democràtic i participatiu".
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Pel grup polític municipal Vox es presenta esmena de substitució que es
transcriu a continuació:
“Tras la lectura de la moción presentada por el grupo socialista, en la que hace
referencia a la defensa de los valores de la Constitución y el ordenamiento jurídico; y
así como su apoyo a la separación de poderes; no puede entenderse esta defensa sin
un claro rechazo a los indultos de aquellos que atentaron gravemente contra la unidad
de España. El espíritu de la Constitución es la “indisoluble unidad de la Nación
española, patria común e indivisible de todos los españoles”. Los indultos que ha
concedido el Gobierno es la mayor humillación que puede hacerse a nuestra Carta
Magna.
Desde el grupo municipal VOX TORRENT proponemos una enmienda de
sustitución al acuerdo TERCERO de los recogidos en dicha moción, cuyo texto
quedaría redactado de la manera que sigue:
TERCERO.- Desde esta Corporación municipal se muestra el más enérgico
rechazo a la decisión ejecutada del Gobierno de conceder los indultos a quienes
intentaron perpetrar un grave daños a la unidad de España, que s fundamento de la
Constitución”.
Sotmesa a votació l'esmena presentada, és desestimada per quinze vots en
contra dels grups polítics municipals Compromís per Torrent, Ciudadanos i Socialista, i
deu vots a favor dels grups polítics municipals Vox i Popular.
De conformitat amb el dictamen emès per la Comissió Informativa núm. 1, el
Ple, en votació ordinària i per tretze vots a favor dels grups polítics municipals
Ciudadanos i Socialista, quatre vots en contra dels grups polítics municipals Vox i
Compromís per Torrent, i huit abstencions del grup polític municipals 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 núm. 1661 de 14/04/2020)
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