Estratègia Integral Participativa d’Orriols
Comissió Ciutadana
Data 12/02/2019
Lloc Centre Municipal de Joventut Orriols
Hora 18:00-20:00h
Orde del dia
Constituir la Comissió Ciutadana de Seguiment de l’Estratègia Integral Participativa del barri
d’Orriols.
Assistents







Sr. Joan Ribó i Canut. Alcalde de la ciutat.
Sra. Neus Fábregas Santana. Regidora de Participació Ciutadana i Acció Veïnal i
presidenta de la Junta Municipal de Districte.
Sr. Giuseppe Grezzi. Regidor de Mobilitat Sostenible i vicepresident de la Junta
Municipal de Districte.
Sra. María Oliver Sanz. Regidora de Vivenda.
Sra. Isabel Lozano Lázaro. Regidora d’Igualtat i Polítiques Inclusives.
Representants de les entitats ciutadanes que van formar part del grup motor del
procés de participació ciutadana per a l’elaboració del document base de l’Estratègia
Integral Participativa.

Desenvolupament de la sessió
Comença la reunió amb la intervenció del Sr. Joan Ribó donant la benvinguda als i a les
representants de les entitats ciutadanes.
La regidora de Participació Ciutadana i Acció Veïnal repassa les fases del procés participatiu del
barri d’Orriols fent especial insistència en la fase de constitució de la Comissió Ciutadana de
Seguiment i fent referència a les seues funcions:


Revisar i acreditar de forma periòdica el grau d’execució de les actuacions previstes
dins de l’estratègia participativa del barri.
 Avaluar la qualitat i l’impacte de les actuacions mampreses.
 Emetre valoracions i recomanacions amb la finalitat de buscar la millora en el procés
d’implementació de les propostes d’actuació de l’Estratègia, i que esta es traduïsca en
el màxim benefici per al benestar del barri.
A continuació s’informa sobre el contingut dels eixos temàtics que componen l’estratègia
integral participativa d’Orriols:
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ESPAI PÚBLIC
Regidoria de Mobilitat Sostenible
‒

Pacificació del trànsit. S’han realitzat els estudis pertinents per a realitzar els carrils
amb l’amplària que permet una bona circulació al mateix temps que s’ha limitat la
velocitat dels cotxes i, així, garantir la qualitat del trànsit per als vianants.

‒

Aparcament. S’ha realitzat la planta viària, que contempla zones perimetrals per a
zones d’aparcament d’acord amb el que establix el Pla General d’Ordenació Urbana.
En el cas de l’avinguda de la Constitució, s’ha intentat mantindre totes les places
d’aparcament existents. D’altra banda, s’està revisant la petició de crear places
d’aparcament als solars del barri.



S’està realitzant l’obertura del carrer d’Agustín Lara a l’avinguda de la Constitució.

‒

Infraestructures ciclistes. S’està realitzant el carril bici de l’avinguda de la Constitució
fins al carrer del Comte de Lumiares que connectarà amb el centre de la ciutat. S’han
realitzat els estudis pertinents per a mantindre les places d’aparcament.

ECONOMIA I COMERÇ
Regidoria de Comerç
‒

Inversions realitzades durant 2016/2017/2018. Inversió de 100.000 € en la
reordenació de la zona de servicis i millora dels banys.

‒

Millora de les zones de càrrega i descàrrega per a venedors del mercat.

‒

Participació en activitats de promoció:







Festa dels mercats Bonica Fest. El mercat de Torrefiel ha participat en les tres
edicions. S’ha aconseguit que nous i noves visitants coneguen el mercat i els
seus recursos.
Campanyes de promoció del xicotet comerç i dels mercats. Repartiment de
150 carrets de compra i més de 3.000 bosses.
Campanya “Clik al mercat”. Durant les dos edicions s’han inscrit prop de 400
instagramers i més de 100 professionals de la fotografia, que han donat a
conéixer el mercat de Torrefiel així com els mercats de la ciutat.
Campanya de Sant Dionís. Participació durant 2017/2018 dels forns i
pastisseries associats que han repartit el kit de sant Dionís amb polseres,
samarretes i davantals. L'any 2018, es van repartir més de 30000 targetes
amb experiències en els comerços associats del barri.
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‒

Mercat extraordinari de Torrefiel. Se celebra cada dijous. Tots els anys es repinten les
marques que delimiten les parades del mercat per a facilitar així la millora dels passos
entre les parades i la ubicació als cantons, i millorar la facilitat de vianants i veïnat per
a circular pel mercat.

‒

Xicotet comerç d’Orriols:








Celebració de la fira de comerciants i col·laboració de la Regidoria amb les
activitats de la fira durant 2017.
Participació en la campanya de Nadal 2017/2018 amb el road xou Dona-li
Bola. Dos jornades per a promocionar la compra del xicotet comerç.
Participació en la campanya “Emboli-car”. Nadal 2018/2019. Repartiment
entre els comerços associats de més de 3.000 fulls de paper personalitzat per a
embolicar les compres de Nadal. A més, visita de l’“emboli- car” al barri.
Participació de l’Associació de Comerciants d’Orriols en les tres campanyes de
promoció del xicotet comerç a través del repartiment de bosses de compra en
les tres edicions 2016/2017/2018. En total es van repartir més de 10.000
bosses.
Participació del xicotet comerç en dos campanyes de subvencions dels anys
2017 i 2018. S’han repartit més de 600.000 €.

VIVENDA I CONVIVÈNCIA
Regidoria de Vivenda






Servici de mediació i arbitratge. Servici gratuït d’assessorament, mediació i
intermediació per a persones o unitats de convivència en risc de perdre la seua
vivenda habitual i única per impagaments d’hipoteca o lloguer.
Ajudes al pagament del lloguer de vivendes. Convocatòria d’ajudes econòmiques de
fins al 4 0% de l’import del lloguer de la vivenda.
Parc de vivenda privat. S’ha detectat el deteriorament del parc d’habitatge privat que
requerix d’estudi i impuls per part de l’Administració.
Altres ajudes per a la vivenda. Programa de cofinançament entre el Ministeri de
Foment i la Generalitat Valenciana. Este tipus d’ajudes s’han implementat al Cabanyal,
i el pròxims barris són Orriols i la Fontsanta.

Regidoria d’Educació


Escola Infantil Clara Campoamor. S’informa que el procés d’obres s’ha demorat per
qüestions pròpies de l’empresa adjudicatària. Es preveu que l’escoleta estiga en
funcionament l’any pròxim.
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Regidoria d’Educació


Programa d’Absentisme Escolar Municipal. S’ha incrementat el personal tècnic per a
este programa i, així, establir programes individualitzats d’intervenció per a evitar que
es judicialitzen les situacions d’absentisme.

Regidoria de Serveis Socials
‒

Centre Municipal de Servicis Socials la Saïdia. S’amplia la xarxa de centres municipals
de Servicis Socials, la qual cosa millora l’atenció de la població.

Regidoria d’Igualtat i Polítiques Inclusives
‒ Programa d’accés a la vivenda. L’objectiu és el reallotjament de famílies en vivendes
municipals. Des del Centre Municipal de Servicis Socials de Salvador Allende es gestiona el
programa d’accés a la vivenda que consta d’un cens de vivenda precària.
‒ Projecte de reparació i rehabilitació de vivendes de persones usuàries dels servicis
socials per a adaptar l’habitatge a necessitats d’accessibilitat. Este projecte es du a terme des
del vessant de la inserció laboral, ja que es forma les persones que després fan les seues
pròpies rehabilitacions.
‒ Programa Barris Inclusius, pel qual es comptarà amb un/a treballador/a social que
servirà d’enllaç entre les persones, recursos i entitats del barri per a dinamitzar aspectes
socials, interculturals i de convivència, i realitzarà un programa d’intervenció comunitària en el
barri.
‒ Mediació intercultural. S’ha realitzat formació a través de mediadors/ores de la
comunitat gitana, en col·laboració amb el programa Romed del Consell d’Europa.
‒

‒
social.

Programa OcupAcció jòvens. Treballa el camp de la inserció social i laboral a través de
la formació i l’acompanyament en la busca d’ocupació. Este projecte es desenvolupa
als barris de Natzaret, Orriols i Benicalap.
Projecte València Inserix, dirigit a la inserció laboral de persones en risc o exclusió

‒ Programa Orriols es mobilitza. Programa d’inserció laboral de persones en risc
d’exclusió social.
‒ Renda Valenciana d’Inclusió. Es tramita als centres municipals de servicis socials i
s’implementa en les situacions valorades de necessitat. S’atorguen uns ingressos mensuals que
permeten una autonomia econòmica, en una major dimensió i capacitat per a la persona.
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Una vegada finalitzades les intervencions de l’equip de govern, es fa menció de les entitats
que van formar part de l’Estratègia Integral Participativa i que constituïxen la Comissió de
Seguiment:








ASOCIACIÓ DE VEÏNS I
VEÏNES ORRIOLSRASCANYA
ORRIOLS CONVIU
VALÈNCIA ACULL
CENTRE CULTURAL
ISLÀMIC
CEIP BARTOLOMÉ COSSIÓ
CEIP MIGUEL HERNÁNDEZ







ASSOCIACIÓ DE
COMERCIANTS
CENTRE DE PERSONES
MAJORS D’ORRIOLS
ASSOCIACIÓ
SOCIOCULTURAL
EVANGÉLICA DE BARONA
ASSOCIACIÓ DE
BOLIVIANS/ANES

Així, es dona pas a la constitució de la comissió de seguiment, composta per representants
polítics i les entitats ciutadanes anteriorment citades.
A continuació, s’obri un espai de diàleg amb la ciutadania en què intervenen dotze
representants de les entitats ciutadanes.
Per a concloure, el Sr. alcalde els agraïx la participació i assenyala la necessitat de continuar
treballant en el diàleg conjunt entre Ajuntament i ciutadania sobre aspectes arreplegats en
l’Estratègia Integral Participativa d’Orriols.
A les 20.00 hores finalitza la reunió i queda constituïda la Comissió Ciutadana de Seguiment de
l’Estratègia Integral Participativa d’Orriols.

Estratègia Integral Participativa Orriols - Comissió Ciutadana

5

