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Exp: 7859/2022/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 05/05/2022, va adoptar l’acord següent:
-“DECLARACIÓ INSTITUCIONAL. DE LA CORPORACIÓ MUNICIPAL DAVANT
ELS FETS OCORREGUTS EL PASSAT 3 DE MAIG A LA CASA DE LA DONA.
Es dóna compte de la declaració institucional de l'epígraf, el text literal de la qual
és el següent:
“Davant els fets ocorreguts el passat 3 de maig en la Casa de la Dona,
l’Ajuntament de Torrent, que qualifica aquests d’extrema gravetat, volt mitjançant la
present declaració expressar la seua condemna, així com la plena col·laboració amb
l’Administració de Justícia i les Forces i Cossos de Seguretat, a la vegada que
transmetre el seu suport a la família víctima de la presumpta agressió.
Així mateix, comunicar que l’Ajuntament de Torrent ha iniciat una investigació
interna de caràcter reservat per a la determinació dels extrems pertinents, a la vegada
que realitza un seguiment exhaustiu de la informació relativa al cas. D’aquesta manera
i des del respecte fonamental a l’actuació de la Justícia i la presumpció d’innocència,
aquesta Corporació es fica a disposició de la família.
La Corporació Municipal, en la seua tasca de vetlar pels interessos de la
població i garantir que els fets ocorreguts no interferisquen amb el funcionament dels
serveis essencials que es presten a les seues instal·lacions ha determinat l’activació
d’un protocol intern per tant d’assolir aquests objectius.
Aquesta Corporació vol emfatitzar el seu compromís amb els drets dels menors
i les dones, una defensa a ultrança del dret a la integritat física i moral de les víctimes
d’agressions i abusos, afirmant que la nostra Casa de la Dona, que presta serveis
fonamentals per a garantir una societat igualitària i lliure, ha de ser un espai plenament
segur. D’aquesta manera, es reitera el rebuig de la Corporació, en representació de la
ciutat de Torrent, davant qualsevol agressió contra menors, dones i qualsevol col·lectiu
que vega amenaçats els seus drets més fonamentals”.
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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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