Estratègia Integral Participativa
Barri de Benimaclet
Aprovació en Ple Municipal en sessió ordinària 26 d’abril 2018

ÍNDEX

1. PRESENTACIÓ ................................................................................................................................................ 2
2. INTRODUCCIÓ ............................................................................................................................................................ 3
3. PRINCIPIS ORIENTADORS .............................................................................................................................. 4
4. METODOLOGIA DEL PROCÉS PARTICIPATIU ................................................................................................. 5
5. DIAGNÒSTIC DEL TERRITORI ......................................................................................................................... 6
6. LÍNIES D’ACTUACIÓ ....................................................................................................................................... 7
EIX 1 ACONSEGUIR UN BARRI AMB UNA MOBILITAT MÉS AMABLE ............................................................. 7
EIX 2 ACONSEGUIR UN BARRI MÉS VERD I UN ESPAI PÚBLIC QUE FOMENTE LES RELACIONS SOCIALS. ...... 9
EIX 3 AVANÇAR CAP A UNA GESTIÓ DELS RECURSOS PÚBLICS MÉS PRÒXIMA ALS VEÏNS I VEÏNES ...........10
EIX 4 POTENCIAR LA RELACIÓ DE LA CIUTAT AMB L’HORTA A TRAVÉS DE BENIMACLET. ..........................12
7. SEGUIMENT I AVALUACIÓ ...........................................................................................................................14

Estrategia Integral Participativa-Benimaclet

Pàgina 1

1. PRESENTACIÓ

El document que a continuació presenta l’Ajuntament de València dóna compte del procés participatiu
desenvolupat al barri de Benimaclet, on el veïnat, directament o a través de les seues associacions, ha
realitzat tot un ventall de propostes per a la millora i desenvolupament del seu barri.
Mitjançant la participació ciutadana s’ha establit un procés pel qual el veïnat, conjuntament amb personal
tècnic, va realitzar un diagnòstic participatiu a partir del qual s’han definit els criteris que han d’orientar els
treballs del Govern municipal en este barri durant els propers anys.
Un treball conjunt entre ciutadania i Ajuntament que posa de relleu una manera distinta de fer polítiques
públiques, per i des de la ciutadania.
Totes les propostes que es detallen a continuació serviran com a orientacions i guia de treball de
l’Ajuntament al barri de Benimaclet. Este document suposa l’assumpció i el compromís amb la població de
Benimaclet per a garantir la millora de les condicions i la qualitat de vida del veïnat, que es desenvoluparà
tenint en compte les possibilitats pressupostàries i les necessitats de la resta de barris de València. Les
Estratègies Integrals participatives suposen, en qualsevol cas, una prioritat del Govern als diferents barris i
un canvi de paradigma a l’hora de plantejar-se les polítiques municipals.
Cal assenyalar que hi ha propostes que no són de competència directa de l’Ajuntament de València i, per
tant, no pot pronunciar-s’hi directament, encara que sí pot manifestar el seu suport per a garantir, en la
mesura del possible, el seu compliment per l’administració competent.
Sr. Joan Ribó Canut
Alcalde de València
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2. INTRODUCCIÓ

Parlar de ciutat és parlar de persones, de cultura, de conflicte, de proximitat, de patrimoni, de mobilitat, de
participació, d'horta, d'inversions, d'identitat. Per això, el coneixement de l'entorn en què viuen les veïnes i
els veïns de la ciutat i la seua participació en la gestió pública és imprescindible per a millorar la qualitat de
vida dels nostres barris. A més, les ciutats exercixen un paper fonamental com a llocs de connectivitat,
d'innovació, d'impuls econòmic i de creativitat i, per això, és necessari generar estratègies participatives de
cara a avançar cap a un model de desenvolupament urbà més amable, just i sostenible, amb una
perspectiva centrada en els barris, llocs on es representa la vida, la convivència i la identificació col·lectiva.
Un nou model de fer ciutat basat en la participació i el diàleg amb la societat, que requerix d’espais de
trobada i reflexió des dels quals dissenyar propostes de millora.
L'Estratègia Integral Participativa té una doble finalitat. D'una banda, introduïx un model d'intervenció
institucional centrat en la millora de les condicions de vida, la inclusió i la cohesió social, alhora que es
construïx i enfortix la comunitat. I, d'altra banda, es tracta d'una ferramenta de codisseny de polítiques
públiques en el territori més pròxim a la ciutadania que servix per a definir les línies d'actuació prioritàries
per al Govern municipal configurant-se com a guia de treball de l'Ajuntament de València en el barri de
Benimaclet, tenint en compte la viabilitat tècnica i l’assignació pressupostària de les línies d'actuació que
presenta.
És, en definitiva, un projecte en què ciutadania, personal tècnic i representants polítics han treballat de
forma conjunta en el disseny d'una estratègia integral que abasta totes les dimensions de la vida del barri
de Benimaclet, a través d'un treball participatiu i en xarxa.
El document que a continuació es presenta és una síntesi del procés participatiu dut a terme en el barri, així
com de les propostes i accions resultants d'este. Per a ampliar la informació es pot consultar el Document
Base de l'Estratègia Integral Participativa en la pàgina web http://www.benimacletesfutur.valencia.es.
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3. PRINCIPIS ORIENTADORS
L'Estratègia Integral Participativa basa la seua definició, desenvolupament i seguiment futur en els principis
següents:
Transparència i participació. Garantint a agents i ciutadania en general l'accés a la mateixa informació i la
capacitat de participació en totes les fases del procés.
Consens polític i social. Establint uns acords mínims que garantisquen el desenvolupament de l'Estratègia.
Coresponsabilitat. Dissenyant i gestionant el procés des d'una responsabilitat compartida entre cada agent
involucrat, tant institucional com social, i de la ciutadania.
Transversalitat i pluralitat. Superant les concepcions sectorials de fer polítiques públiques, involucrant tots
els sectors, propiciant la comunicació dins de l'administració i entre esta i la totalitat d'agents implicats.
Sostenibilitat. Garantint la disponibilitat dels recursos necessaris per a aconseguir un desenvolupament i un
benestar per al barri durador en el temps.
Territorialitat. Treballant des del nivell més pròxim a la ciutadania, el barri, com a punt de partida d'una
concepció més descentralitzada i pròxima de les relacions entre l'Administració local i les veïnes i veïns.
Diversitat i interculturalitat. Afavorint des del mateix procés i el desenvolupament d'esta estratègia la
inclusió d'elements que asseguren la representativitat de les diferents cultures i realitats presents als barris.
Transversalitat de gènere. Adoptant un enfocament que situa en el centre del procés i de totes les
actuacions que se’n deriven la igualtat entre dones i hòmens.
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4. METODOLOGIA DEL PROCÉS PARTICIPATIU
L’Estrategia Integral Participativa és el resultat d'un procés de participació protagonitzat per associacions i
entitats del barri, veïnes i veïns no associats i dinamitzat per un equip tècnic. Este treball conjunt va tindre
lloc entre els mesos de setembre de 2016 i febrer de 2017.

Fases del procés de participació ciutadana
El procés participatiu es va articular en quatre fases de treball:
En primer lloc, es va dur a terme una fase d'acostament al territori i anàlisi del barri. En esta fase es va
difondre informació sobre el procés i la seua posada en marxa. Així mateix, es va realitzar una recollida
d'informació amb què es va elaborar un primer diagnòstic sobre la situació del barri.
La segona fase va correspondre al procés de diagnòstic participatiu desenvolupat durant el mes de
novembre de 2016. L'objectiu era obtindre unes primeres valoracions sobre l'entorn urbà, sobre la
problemàtica existent al barri en matèria de mobilitat, sobre els usos i la qualitat de l'espai públic i sobre la
relació del barri amb l'horta.
Al desembre de 2016 es va dur a terme la tercera fase del procés, de propostes i priorització. Es van
debatre i es van votar accions concretes per al barri.
L'última fase del procés va consistir en la devolució de resultats, en la qual es van revisar i validar les
propostes i es van presentar les línies d'actuació.

Instruments del procés de participació ciutadana
Grup motor
El grup motor es crea com a ferramenta d'impuls, validació i acompanyament, tant del treball previ realitzat
per l'equip tècnic, com dels resultats obtinguts en les activitats de les diferents fases. Hi van participar les
1
persones i els col·lectius que volien tindre un major grau d'implicació en el procés.
Tallers oberts
Es van realitzar un total de cinc tallers en les distintes fases del procés de participació. Tres durant la fase de
diagnòstic, un per a l'elaboració de propostes i la seua priorització, i finalment un taller per a la devolució
de resultats. L'objectiu dels tallers era generar un espai estable de participació en què es pogueren tractar
els temes d'anàlisi des d'una perspectiva grupal.
1

Associació de Veïns i Veïnes de Benimaclet, Horts Urbans de Benimaclet, Centre Social Okupado Anarquista (CSOA) l’Horta,
Benimaclet Entra, Benimaclet Descansa, Parròquia de l’Assumpció, Hipnopédia Urbana, AMPA Pare Català, Belles Arts UPV.

Estrategia Integral Participativa-Benimaclet

Pàgina 5

Reunions tècniques
Es van dur a terme reunions amb diferents àrees de l'Ajuntament de València, així com amb professionals
de l'arquitectura, amb l'objectiu d'obtindre informació per a orientar el treball posterior.
Enquestes
Amb l'objectiu de descriure des d'un punt de vista inclusiu els usos de l'espai urbà, es va dur a terme una
enquesta de diagnòstic i avaluació amb perspectiva de gènere (DUG) durant el primer taller de diagnòstic,
que va estar disponible també en la pàgina web.
Tallers infantils
Els tallers volien analitzar la percepció que els xiquets i xiquetes tenien sobre el seu barri i, al seu torn,
servir com a experiència d'aprenentatge col·lectiu en l'àmbit de la participació ciutadana.

5. DIAGNÒSTIC DEL TERRITORI
A continuació, a manera de síntesi, es presenta una descripció de la situació del barri, resultat del treball
del procés participatiu. A través d'este diagnòstic, els veïns i veïnes van detectar determinats problemes i
necessitats que s'havien d'afrontar de manera prioritària per a millorar les condicions i qualitat de vida del
barri.
Es van posar en evidència principalment qüestions de tipus urbanístic i relacionades amb l'espai públic, com
la mobilitat, l'ús dels espais urbans, la gestió dels equipaments públics i la relació entre l'horta i la ciutat.
Un dels temes principals sorgits durant el procés va ser la necessitat de replantejar quin tipus de model de
creixement es volia per al barri. Es va manifestar la conveniència que el nou planejament tinguera en
compte l'opinió dels veïns i veïnes, sobretot en referència al desenvolupament del Pla de Benimaclet Est.
La possible ampliació de l'avinguda de Valladolid és assenyalada com una amenaça. Açò es deu al fet que
els veïns i veïnes perceben el seu barri com un poble amable amb les persones vianants, amb una forta
vinculació amb l'horta i que busca protegir el seu patrimoni arquitectònic i paisatgístic. A pesar d'estes
potencialitats i singularitats es manifesta una falta d'espais verds i de socialització, un malestar pels
problemes generats pel botellot i les festes, així com una preocupació per la privatització de l'espai públic.
S'aprecia, finalment, un desajust entre les necessitats del veïnat i la programació dels equipaments públics
existents, a més d'una demanda d'espais cogestionats entre els col·lectius del barri i l'Ajuntament.
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6. LÍNIES D'ACTUACIÓ
Atenent a les demandes i necessitats del barri de Benimaclet sorgides del procés participatiu, l'Ajuntament
de València presenta a continuació les actuacions que cal desenvolupar.
S'han diferenciat els àmbits competencials de cada una, assenyalant les actuacions que, o bé són de
competència d'una altra administració diferent de la municipal, o bé podrien implicar una col·laboració
entre l'Ajuntament de València i una altra administració.

Per a ampliar la informació sobre cada una de les propostes de l'Estratègia es pot consultar el document
base del procés participatiu en la pàgina web http://www.benimacletesfutur.valencia.es, en el qual
apareix una descripció detallada d’estes.

EIX 1. ACONSEGUIR UN BARRI AMB UNA MOBILITAT MÉS AMABLE

LÍNIA D'ACTUACIÓ 1. PRIORITZACIÓ DE LES PERSONES VIANANTS I DE LA BICICLETA

1.1. Implantació de ZONA 30 al centre històric de Benimaclet.
1.2. Senyalització de les entrades rodades al barri per mitjà de la creació de llindars.
1.3. Eliminació de pilons i control policial de l'aparcament no permés.
1.4. Redisseny dels encreuaments.
1.5. Conversió en zona de vianants provisional de carrers d'espai reduït i trànsit mínim.

LÍNIA D'ACTUACIÓ 2. REDUIR AL MÀXIM EL TRÀNSIT RODAT DE PAS DE NO RESIDENTS. NO
PROLONGACIÓ DE L'AVINGUDA DE VALLADOLID
2.1 Modificació de les determinacions de planejament del Pla General d'Ordenació Urbana de València
aprofitant la revisió en curs.
2.2 Convertir el camí de Farinós en camí per a vianants quan es duga a terme el PAI Benimaclet-Est.
Estrategia Integral Participativa-Benimaclet
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2.3. Eliminació total o parcial de la rotonda de connexió de la Ronda Nord.

LÍNIA D'ACTUACIÓ 3. ALTERNATIVES A L'APARCAMENT DE VEHICLES EN SUPERFÍCIE EN EL VIARI
EXISTENT
3.1. Alternativa temporal: reduir l'aparcament de vehicles en superfície:
3.1.1. Es proposa el condicionament en precari dels terrenys del PAI per part de l'Administració
municipal, amb l'acord previ amb els actuals propietaris/àries.
3.2. Alternativa definitiva: reduir l'aparcament de vehicles en superfície.
3..2.1. Incloure en el planejament del PAI la construcció d'aparcaments dels edificis en altura, en
substitució dels aparcaments provisionals. Augmentarien la seua capacitat per a complir amb els
requeriments de reserva de places d'aparcament públic de la LOTUP.

LÍNIA D'ACTUACIÓ 4. GENERAR APARCAMENTS SEGURS DE BICICLETES
4.1. Implementació d'iniciatives tant al barri existent com en el PAI que permeten l'aparcament segur de
bicicletes:
4.1.1. Disseny i implantació d'aparcaments ordenats i segurs de bicicletes.
4.1.2. Inclusió dins del planejament del PAI Benimaclet-Est d'ordenances que promoguen i
afavorisquen la creació d'aparcaments de bicicletes a les zones comunes de les vivendes.

LÍNIA D'ACTUACIÓ 5. CONNEXIÓ DELS CARRILS BICI DE LA CIUTAT AMB EL BARRI
5.1. Implantació de nous carrils bici i connexió amb els existents:
5.1.1. Carril bici de dos sentits al carrer d’Emili Baró.
5.1.2. Carril bici de dos sentits a l'avinguda de Valladolid.
5.1.3.

Carril bici de dos sentits a Trànsits/Primat Reig i/o al carrer de Vicent Zaragozà.
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LÍNIA D'ACTUACIÓ 6. MILLORA DE L'EFICIÈNCIA DEL TRAMVIA

6.1. Implantació d'un sistema de prioritat per al tramvia en els encreuaments.

2

EIX 2. ACONSEGUIR UN BARRI MÉS VERD I UN ESPAI PÚBLIC QUE
FOMENTE LES RELACIONS SOCIALS

LÍNIA D'ACTUACIÓ 7. MILLORA DE LA QUALITAT URBANA EN CARRERS ACTUALMENT DE TRÀNSIT
RODAT
7.1. Reurbanització de carrers amb modificació de la secció viària.
7.2. Reurbanització del carrer de la Murta.
7.3. Reurbanització de l'avinguda de Valladolid:
7.3.1. Conversió de l'avinguda de Valladolid en una avinguda-passeig perquè es consolide com el
carrer comercial principal del barri.

LÍNIA D'ACTUACIÓ 8. REALITZACIÓ O MILLORA DELS JARDINS
8.1. Realització d'un jardí de xicoteta escala al voltant de les alqueries del carrer de la Murta.
8.2. Millora del jardí existent entre els carrers d’Albocàsser, de Viver i del Poeta Altet:
8.2.1. Redisseny accessible i utilitzable.
8.2.2. Comptar amb una zona de mascotes àmplia.
8.2.3. Introduir un jardí de jocs inclusius.

LÍNIA D'ACTUACIÓ 9. MILLORA DE LA QUALITAT URBANA EN CARRERS JA DE VIANANTS
2

Accions a nivell autonòmic, no són competència municipal, pel que el Govern municipal no es pot comprometre a la seua realització
dins d’esta estratègia, però es detallen ja que es van proposar durant el procés de participació.
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9.1. Reurbanització de carrers amb la introducció d'arbratge i mobiliari urbà:
9.1.1. Reurbanització dels carrers de Masquefa i del Músic Belando.
9.1.2. Reurbanització del carrer de la Cova Santa.
9.1.3. Reurbanització dels carrers de la Murta i del Sant Esperit.

LÍNIA D'ACTUACIÓ 10. LIMITACIONS SOBRE L'ÚS DE L'ESPAI PÚBLIC

10.1. Desprivatització i limitació dels usos terciaris de l'espai públic:
10.1.1. Limitació de les llicències d'obertura dels locals destinats a la restauració.
10.1.2. Limitació en la concessió de terrasses de bars a les voreres i carrers.
10.1.3. Limitació en l'horari de tancament de les terrasses.
10.1.4. Foment d’iniciatives autoorganitzades per a jóvens en espais o edificis públics per a oci
alternatiu.
10.2. Control policial sobre el botellot nocturn a la plaça de Benimaclet i contornada.
10.3. Compromís dels col·lectius veïnals per a alliberar la pressió de l'oci sobre la plaça de Benimaclet.

EIX 3. AVANÇAR CAP A UNA GESTIÓ DELS RECURSOS PÚBLICS MÉS
PRÒXIMA ALS VEÏNS I VEÏNES

LÍNIA D'ACTUACIÓ 11. AMPLIACIÓ D'USOS I HORARIS DEL CENTRE MUNICIPAL DE SERVICIS
SOCIALS DE BENIMACLET
11.1 Cogestió de solars i altres espais de propietat municipal:

11.1.1. Activació d'espais en desús per a col·lectius veïnals:
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11.1.1.1. Informar el veïnat de l'inventari de tots els solars de propietat pública de
Benimaclet.
11.1.1.2. Consultar els veïns i veïnes sobre els usos possibles i la forma de gestionarlos.
11.1.1.3. Procedir a una cessió d'ús al col·lectiu que es fa càrrec de la gestió del
solar.
11.1.1.4. Redacció d'un reglament de coresponsabilitat real per part del col·lectiu i
l'Ajuntament.
11.1.1.5. Revisió anual del conveni d'ús i gestió per l'Administració municipal.

LÍNIA D'ACTUACIÓ 12. APOSTAR PEL MODEL D'AUTOGESTIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT D'HORTS
URBANS
12.1. Model i referent per a la incorporació de l'autogestió comunitària al barri:
12.1.2. Consolidar el model d'autogestió als horts col·lectius existents i de nova creació.
12.1.2. Estendre l'experiència a altres espais de gestió col·lectiva del barri.

LÍNIA D'ACTUACIÓ 13. GENERAR NOUS MODELS DE GESTIÓ DE VIVENDA

13.1. Suport i reactivació de cooperatives de vivendes.

LÍNIA D'ACTUACIÓ 14. DESENVOLUPAMENT EN L'EDIFICABILITAT PREVISTA EN EL PAI
BENIMACLET-EST DE PROPIETAT MUNICIPAL DE NOUS MODELS DE VIVENDA
14.1. Cooperatives de vivendes sobre sòl públic per mitjà d'una cessió d'ús per a 75 anys.
14.2. Vivendes de lloguer destinades a sectors específics de la població: majors, jóvens…
14.3. Fórmules mixtes on s'afavorisca la relació intergeneracional, interracial o intercultural.
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LÍNIA D'ACTUACIÓ 15. CREACIÓ D'UNA ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL (1ER CICLE)
15.1. Completar l'oferta de tots els cicles educatius al barri.

3

EIX 4. POTENCIAR LA RELACIÓ DE LA CIUTAT AMB L'HORTA A TRAVÉS DE
BENIMACLET

LÍNIA D'ACTUACIÓ 16. POTENCIAR L'INTERCANVI DE PRODUCTES DE L'HORTA PRÒXIMA AMB EL
BARRI

16.1. Organització d'un mercat ambulant setmanal centrat en la venda d'hortalisses i alimentació
artesanal:
16.1.1. El mercat ambulant s'organitzaria amb la participació de les associacions i col·lectius del
barri i l'Ajuntament seria l'encarregat del seu control i gestió.

LÍNIA D'ACTUACIÓ 17. DISMINUCIÓ DE L'IMPACTE VISUAL I ACÚSTIC DE LA RONDA NORD
17.1. Millora de la connexió ciutat-horta amb la potenciació de la transversalitat dels camins tradicionals
(Farinós i les Fonts).
17.2. La incorporació als terrenys del PAI d'una franja de protecció contigua a la ronda que continga
vegetació, recorreguts per a vianants i ciclistes, espais de recreació i miradors elevats sobre l'horta.

17.3. En el marge oposat, entre la ronda i l'horta, es proposa eliminar la vora i generar un camí amb
paviment permeable i cota variable que resolga la confluència entre la ronda i les diferents cotes dels
camins de l'horta.
17.4. Eliminació de la rotonda intermèdia construïda per a connectar amb la prevista prolongació de
l'avinguda Valladolid per a aconseguir un espai de protecció de les alqueries d'horta.

3

Accions a nivell autonòmic, no són competència municipal, pel que el Govern municipal no es pot comprometre a la seua realització
dins d’esta estratègia, però es detallen ja que es van proposar durant el procés de participació.
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LÍNIA D'ACTUACIÓ 18. RECLASSIFICACIÓ DELS TERRENYS DE L'ANTIGA CENTRAL LLETERA (AL
COSTAT DEL CEMENTERI PARROQUIAL), D'URBANS A NO URBANITZABLES

18.1. Canvi de classificació del sòl en la Revisió del Pla General d'Ordenació Urbana, d'urbà a no
urbanitzable protegit.

LÍNIA D'ACTUACIÓ 19. CONSERVACIÓ DE LES ALQUERIES DEL CARRER DE LA MURTA
19.1. Protecció de les dos alqueries en la Revisió del Pla General d'Ordenació Urbana.

LÍNIA D'ACTUACIÓ 20. REDISSENY DEL PAI BENIMACLET-EST
20.1. Replantejament / revisió del planejament d'este sector de sòl urbanitzable per a generar un espai
de transició entre la ciutat i l'horta.
Criteris:























Creació d'un espai de transició entre horta i ciutat.



No prolongació del viari de la ciutat.



L'espai de transició és un gran espai lliure amb zones verds, horts urbans i equipaments.
L'espai de transició manté la cota del terreny de l'horta.




Els horts urbans com a pont entre l'horta i la ciutat des del punt de vista agronòmic.

L'espai de transició contindrà els equipaments
 que necessita el barri. El desenvolupament del gran espai
lliure es vincularà a un taller participatiu.



L'edificabilitat es concentrarà als extrems nord i sud del PAI.



Potenciar els camins tradicionals que connectaven Benimaclet amb l'horta (Farinós i les Fonts)
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7. SEGUIMENT I AVALUACIÓ
El seguiment i l'avaluació constituïxen elements essencials de tot procés participatiu. Amb això es busca
respondre a tres objectius fonamentals: d’una banda, oferir majors nivells de transparència i informació
quant a l'activitat exercida per les administracions públiques. D'una altra, retre comptes sobre l'execució i
posada en marxa dels compromisos adquirits per part de les administracions. Finalment, és una manera
d'involucrar el teixit social en la implementació de les polítiques públiques.
La necessitat d'establir una Comissió de Seguiment es va tractar i es va treballar amb les persones
involucrades al llarg del procés de participació, en el qual es van proposar una sèrie de criteris sobre les
seues funcions, composició i normes de funcionament. A partir d'estes directrius s'establixen els aspectes
següents sobre la constitució i funcionament de la comissió de seguiment d’esta Estratègia Integral
Participativa:
La Comissió de Seguiment, com a òrgan de control de caràcter ciutadà del compliment de les propostes
adoptades en esta estratègia, tindrà les funcions següents:



Revisar i acreditar de 
forma periòdica el grau d'execució de les actuacions previstes dins de l'Estratègia
Participativa de 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.

Les valoracions i recomanacions emeses tindran caràcter informatiu i no vinculant per a l'Ajuntament de
València. No obstant això, l'Ajuntament retrà comptes sobre la seua acceptació i motivarà qualsevol decisió
que es prenga en sentit negatiu. La documentació que es genere del treball de la Comissió tindrà caràcter
públic i estarà a disposició de la ciutadania a través dels mitjans que la Comissió determine.
Es proposa una Comissió composta per persones representants de les associacions i col·lectius del barri i
veïnat no associat, que s'hagen implicat al llarg del procés i tinguen relació amb l'entorn. Es podrà sol·licitar,
quan els temes que s’hagen de discutir així ho requerisquen, l'assistència de representació tècnica i/o
representació de diferents recursos municipals i socials. La Comissió comptarà amb un número aproximat
de deu persones i haurà de garantir la paritat entre dones i hòmens i l'equilibri d'edat, així com tindre en
compte perfils que reflectisquen la realitat social del barri.
Les reunions es convocaran, com a mínim, amb periodicitat semestral durant el període d'implementació
de l'Estratègia. La Comissió establirà de forma interna les seues normes de funcionament.
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