3.- DESPATX EXTRAORDINARI.
Prèviament a l'adopció de l'acord se sotmet a votació la ratificació de la inclusió en
l'ordre del dia de l'assumpte que se cita a continuació aprovant-se per unanimitat.
3.2 APROVACIÓ SI ESCAU DE LA DECLARACIÓ INSTITUCIONAL SOBRE LA SITUACIÓ
ACTUAL DEL CASAL D’ESPLAI / CASAL D’ACOLLIDA
Vista la Declaració institucional sobre la situació actual del Casal D` Esplai presentada
per l'Alcaldia.
Vista l'addenda presentada per D. Eduard Comeig Ramírez per errors tipogràfics
existents, queda redactada del següent tenor literal :
“El conegut com a Casal d’Esplai és un edifici que durant dècades ha estat destinat per
l’Ajuntament de València, el seu propietari, a activitats de joventut. L’edifici està situat en
l’avinguda de Blasco Ibáñez de Rocafort. Per tant, és una instal·lació municipal
extraterritorial, ja que la gestió interna realitzada per l’Ajuntament de València està
incorporada al veïnat de Rocafort.
Aproximadament fa un any que l’Ajuntament de València decidí destinar l’edifici a
l’acollida de persones amb necessitat de refugi. L’Ajuntament de Rocafort ha mostrat la
seua voluntat de col·laborar a fi que el pas per aquesta situació quede resolt de la millor
manera, tant en l’aclariment de les llicències administratives, com en les adaptacions
tècniques i d’obres necessàries, com especialment en la millora de les condicions de vida
de les persones que passen pel Casal. No sols voluntat, també actes concrets com facilitar
accés a dependències municipals d’esport i cultura.
Després de definir les deficiències en la situació normativa del Casal, igual com les
millores imprescindibles en l’acollida que havíem detectat en Rocafort, tota aquella
informació va ser traslladada a l’Ajuntament de València, que començà a treballar per tal
d’ajustar el seu funcionament una vegada superats uns dubtes inicials de l’administració
del cap i casal.
Fruit d’aquelles comunicacions i gestions, el servei d’acollida quedà ampliat a l’horari
complet del dia i no sols a la pernoctació. També en el mes de juny presentaren la
sol·licitud de compatibilitat urbanística, pas previ necessari per tal d’aconseguir les
corresponents llicències d’ús i les de les obres complementàries. En el mes de juliol
l’Ajuntament de Rocafort reconeixia la compatibilitat urbanística, i en el mes d’agost
l’administració de València presentà un projecte d’obres que ha estat revisat pels tècnics
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DILIGENCIA PARA HACER CONSTAR: Que la COMISIÓN INFORMATIVA DE IGUALDAD,
ACCIÓN SOCIAL Y EDUCACIÓN., en sesión ordinaria celebrada el día 18 de Septiembre de
2018, emitió entre otros el siguiente dictamen:

municipals de Rocafort, per tal de comunicar les deficiències i les correccions que cal
aportar per tal de concedir-ne la llicència d’obres.
Des de Rocafort valorem molt positivament els avanços realitzats des de València, i ens
continua guiant la normativa que ha d’emmarcar els àmbits de cooperació. Així com el
benestar del veïnat, ja siga empadronat o acollit temporalment.
Però hem de manifestar una crida formal a accelerar les actuacions administratives,
tècniques, de comunicació i aclariment del funcionament del Casal d’Acollida de
l’Ajuntament de València situat dins del poble de Rocafort. Alguns incidents ens han
vingut a preocupar especialment, com ara un parell d’episodis de baralles dins i fora de
les instal·lacions del Casal, que han requerit la intervenció de la Policia Local de Rocafort.
Considerem que és necessari que l’Ajuntament de València assumisca les seues
responsabilitats completes en el manteniment del bon ordre de convivència entre la
població acollida. És imprescindible que la Policia Local de València controle les seues
pròpies instal·lacions i que estiga informada puntualment dels seus edificis municipals.
Resulta urgent que la coordinació municipal interna de València siga més efectiva, de
manera constant i amb capacitat d’adaptar-se a totes les circumstàncies. Sobretot en
garantir la seguretat i bona convivència de les persones. Eixa ha de ser la preocupació
principal i el deure de l’administració de la ciutat, i no comentar o esmenar parts
policials de Rocafort quan el fet és que són els funcionaris de Rocafort els que mantenen
l’ordre que el Casal no ha sigut capaç de garantir.

Volem que l’acolliment siga fructífer i això obliga a un manteniment en bones condicions,
doncs parlem de persones en situacions humanament molt sensibles que cal atendre
adequadament. Podem entendre les urgències inicials per a donar resposta a un
problema sobrevingut, però no podem permetre que la precarietat del funcionament
s’allargue. Cal dedicar major agilitat a les necessitats reals, una atenció millor per a una
integració efectiva seguint criteris de qualitat en el tracte i la gestió.
En tercer lloc reclamem de l’Ajuntament de València major formalitat en la comunicació
que ha de ser el fonament de tota col·laboració. Amb major freqüència i amb major
claredat, per tal de gestionar la coordinació necessària entre administracions que
comparteixen l’objectiu de la solidaritat i la convivència.
La regularització del funcionament del Casal d’Acollida resulta necessària i urgent. Les
millores en les instal·lacions també han de ser ateses amb promptitud. La definició del
projecte de l’Ajuntament de València per al Casal hauria d’haver sigut anterior al seu ús,
però almenys ha de ser compartit en els objectius i intervencions amb l’Ajuntament de
Rocafort, i el més ràpid possible en la seua aplicació concreta.
Des de Rocafort estem dispostos a la cooperació a favor de la gestió humanitària efectiva.
I esperem que des de València posen en marxa totes les iniciatives i recursos que calguen
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Igualment l’Ajuntament de València ha de millorar el seu projecte d’adaptació de l’edifici
i ajustar-lo a les normatives corresponents, a l’objecte de millorar la situació de les
persones que habiten el Casal.

per tal de corregir errors i accelerar les millores en atenció, control, comunicació i
coordinació. A favor de les persones. De Rocafort, de València, i d’arreu del món.”
La Comissió, mitjançant vot ponderat, i per un vot a favor del Grup Municipal
Socialista, una abstenció del Grup Municipal Popular, una abstenció del Grup Municipal
Ciutadans Rocafort, una abstenció del grup municipal Guanyem Rocafort, un vot a favor
del Grup Municipal Compromís y un vot a favor del Grup Municipal Independents per
Rocafort, va dictaminar favorablement per a la seua aprovació pel Ple de la Declaració
Institucional sobre la situació del Casal D` Esplai.
Prèviament a l'adopció de l'acord es van produir diverses intervencions que es
reprodueixen en l'acta de la sessió.
En Rocafort en el día de la data
LA SECRETARIA GENERAL
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