ACTA DE LA SESSIÓ DE CONSTITUCIÓ DEL GRUP IMPULSOR DEL
PROCÉS PARTICIPATIU “CICLISME I RUTES TURÍSTIQUES I
GASTRONÒMIQUES” DEL CONSELL PROVINCIAL DE GOVERNANÇA
PARTICIPATIVA DE LA DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ, CELEBRADA EL 12
DE JULIOL DE 2018.
A la ciutat de Castelló de la Plana, sent les 11:00 hores del dia 12 de juliol de
2018, es reuneixen en el Centre Cultural Les Aules, els membres del Grup
Impulsor del Procés Participatiu “Ciclisme i Rutes Turístiques i
Gastronòmiques”, a fi de tractar els punts que figuren en el següent:
ORDRE DEL DIA
1.- Constitució del Grup Impulsor del procés participatiu titulat: “Ciclisme i
Rutes Turístiques i Gastronòmiques”.
2.- Proposta de selecció de membres de la Comunitat de Participació.
3.- Disseny de l'Agenda del Procés Participatiu.
Actua com a Secretari del Grup, Vicent Rubio; i presideix, Luis Martínez, diputat
– delegat de Turisme de la Diputació Provincial de Castelló.
PRIMER.- CONSTITUCIÓ DEL GRUP IMPULSOR DEL PROCÉS
PARTICIPATIU “CICLISME I RUTES TURÍSTIQUES I GASTRONÒMIQUES”.
Pel president del Grup Impulsor, es dóna lectura als membres que configuren el
Grup, i que queda constituït amb les persones següents:
•

Borja Colón. Cap del Servei d'Administració i Innovació Pública.

•

Adrià Puig. Tècnic d'Esports.

•

Vicent Rubio. Cap del Negociat de Participació i Transparència.

•

Francisco Carbonell. En representació del Consell Provincial de
Governança Participativa.

SEGON.- PROPOSTA DE SELECCIÓ DE MEMBRES DE LA COMUNITAT
DE PARTICIPACIÓ.
Borja Colón exposa en línies generals el funcionament del procés participatiu,
així com la necessitat de constituir la Comunitat de Participació, en la que
estaran representades aquelles persones o entitats amb un interés legítim en la
política pública que se sotmet al procés de participació social.
Servei d'Administració i Innovació Pública
participacion@dipcas.es

Durant la seua intervenció fa especial èmfasi en la definició del procés
participatiu, així com en els objectius que es pretenen aconseguir, i el nivell de
participació que es requerirà per a la presa de decisions.
Segons l'opinió de Luis Martínez, els objectius d'aquest procés de participació
es refereixen a la creació de sinergies referides a la pràctica del ciclisme de
ruta i muntanya amb el turisme gastronòmic a la nostra província, per a l'impuls
de l'economia i la creació de llocs de treball a les poblacions d'interior.
La pràctica del ciclisme a la nostra província, contínua dient, és un esport molt
consolidat, que pot provocar importants repercussions entre persones que es
dediquen a aquesta especialitat esportiva en forma de clubs d'aficionats,
professionals i familiars, a causa de l'existència d'un interior rural molt atractiu
que resulta idoni per a la pràctica del ciclisme, bons establiments hostalers, de
rica gastronomia i molt coneguts a nivell popular, que poden convertir-se en un
motor econòmic complementari per a evitar la despoblació.
De cara a la constitució de la Comunitat de Participació, Adrià Puig, suggereix
la inclusió dels noms de Quico García i Héctor de la Cagiga, experts en
ciclisme professional; i Luis Negre, en ciclisme aficionat i popular.
Luis Martínez, proposa que en matèria turística es compte amb la col·laboració
de l'Associació Provincial d'Hostaleria i Turisme (ASHOTUR); i del diputat –
delegat de Desenvolupament Rural, Pablo Roig.
TERCER.- DISSENY DE L'AGENDA DEL PROCÉS PARTICIPATIU.
Després de les oportunes gestions, s'acorda que la següent reunió del Grup
Impulsor se celebrarà dijous que ve, 19 de juliol, a les 10,30 hores. En aqueixa
reunió s'acorda, així mateix, convocar les persones que han estat suggerides
en aquest escrit per a formar part de la Comunitat de Participació.
I sense més assumptes que tractar, per la Presidència s'alça la sessió sent les
11,30 hores del dia que figura al començament d'aquesta acta, de tot això com
a secretari done fe.
Pel president

Luis Martínez Fuentes

Pel secretari

Vicent Rubio Goterris
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