L’ALCALDE DE VALÈNCIA

València, setembre de 2017

Estimat veí/veïna
L’Ajuntament de València es regeix, en tots els àmbits de la seua competència, pel
compliment rigorós de la llei, amb el màxim respecte al pluralisme i a la defensa pacífica dels
interessos democràtics de la ciutadania; en este sentit, és compromís del Govern municipal
adoptar les mesures necessàries per a implementar estos principis.
La Llei 52/2007, de 26 de desembre, coneguda com a Llei de Memòria Històrica,
assentà les bases per tal que els poders públics duguem a terme accions dirigides al foment
de la memòria democràtica, que a l’àmbit de l’Administració Local assumim amb la màxima
responsabilitat. Per este motiu, i des de diferents àrees, estem treballant en el procés d’aplicació de la Llei, i en este sentit em dirigisc a vosté per a comunicar-li que, en compliment amb
l’article 15 de la citada llei, la Junta de Govern Local ha aprovat per acord de data 26 de maig
de 2017, adaptar les denominacions de les vies públiques que actualment contradiuen els principis que inspiren la llei, amb el convenciment que la ciutadania té dret al fet que les denominacions de les vies públiques siguen ocasió de trobada i no d’enfrontament, ofensa o greuge.
Entenent que el canvi de nom de les vies públiques és una actuació que afecta de
forma directa al veïnat i empreses, per part de l’Ajuntament de València s’ha previst prendre
les mesures al nostre abast per tal d’afavorir i facilitar el procés d’actualització de dades de
la ciutadania afectada pel compliment de la Llei i d’esta forma minimitzar les molèsties que
puguen generar-se.
Agraint i valorant de bestreta l’interés de la societat valenciana, que ens consta que
està conscienciada en els valors de la convivència i la concòrdia, i que entén que la responsabilitat de les Administracions en el compliment de les Lleis és compartida amb totes les
sensibilitats que conformen la ciutat, rebeu una salutació molt cordial.

Joan Ribó i Canut

