ACTA DE LA SESSIÓ DE CONSTITUCIÓ DEL GRUP IMPULSOR DEL
PROCÉS PARTICIPATIU “PLA CONTRA LA DESPOBLACIÓ” DEL
CONSELL PROVINCIAL DE GOVERNANÇA PARTICIPATIVA DE LA
DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ, CELEBRADA L'11 DE JULIOL DE 2018.
A la ciutat de Castelló de la Plana, sent les 10:30 hores del dia 11 de juliol de
2018, es reuneixen en el despatx del vicepresident de la Diputació Provincial,
els membres del Grup Impulsor “Pla contra la Despoblació”, a fi de tractar els
punts que figuren en el següent:
ORDRE DEL DIA
1.- Constitució del Grup Impulsor del Procés Participatiu titulat: “Pla contra la
despoblació”.
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, Vicent Sales, diputat
delegat de Participació de la Diputació Provincial de Castelló.
PRIMER.- CONSTITUCIÓ DEL GRUP IMPULSOR
PARTICIPATIU “PLA CONTRA LA DESPOBLACIÓ”.

DEL

PROCÉS

Pel president del Consell Provincial de Governança Participativa i diputat –
delegat de Participació, 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.

•

Ana Belén Arzo. Cap del Servei de Promoció Econòmica.

•

José Castillo. Cap del Servei de Cooperació Municipal.

•

Paloma Sánchez Peral. Cap de la Secció Jurídica i Administrativa del
SEPAM.

•

Vicent Rubio. Cap del Negociat de Participació i Transparència.

•

Emili Agulleiro. En representació del Consell Provincial de Governança
Participativa.

Excusen l'assistència, la diputada delegada de Serveis Socials, Elena Vicente
Ruiz; i Juan José Castillo, cap de la Secció de Serveis Socials.
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SEGON.- PROPOSTA DE SELECCIÓ DE MEMBRES DE LA COMUNITAT
DE PARTICIPACIÓ.
Vicent Rubio exposa en línies generals l'esborrany del disseny del procés
participatiu, i comenta la composició de la Comunitat de Participació -màxim
òrgan del procés-, en què figuren aquelles persones en representació d'entitats
que tinguen un interés legítim en la política pública que se sotmet en aquest
procés.
A continuació i seguint la seua exposició, es refereix a altres apartats com la
metodologia de participació, el calendari i la fase de retorn i avaluació del
procés participatiu.
El Grup Impulsor considera que previ a l'elecció de la Comunitat de
Participació, haurien de fixar-se amb claredat els objectius i les pretensions del
procés que es posa en marxa, així com la metodologia que s'ha de seguir que
està arreplegada en l'Estratègia de Governança Participativa.
El president del Grup Impulsor fa ús de la paraula per a exposar els objectius
que es pretenen aconseguir en aquest procés participatiu. El primer d'ells i
prioritari és el repte econòmic i d'ocupació. També són necessaris altres
serveis com l'educatiu i sanitari, destinats a aconseguir millores en el benestar
de les persones.
Pels membres del Grup Impulsor es proposa que la futura Comunitat de
Participació, isca d'una relació de persones i entitats especialitzades que
siguen capaços de dissenyar i implementar accions per a afavorir l'impuls
econòmic i la creació d'ocupació, així com altres equipaments bàsics
necessaris a les zones de l'interior de la nostra província.
En síntesi, es tracta que entre tots els membres del Grup Impulsor, elaborem
un llistat prou ampli d'aquells actors més ajustats a les condicions de vida i de
les persones, i del desenvolupament econòmic de les zones rurals. Amb aquest
motiu, els membres del Grup disposaran de credencials per a accedir al portal
de participació ciutadana on podran proposar i justificar l'elecció dels membres
de la Comunitat.
TERCER.- DISSENY DE L'AGENDA DEL PROCÉS PARTICIPATIU.
Pels membres del Grup Impulsor, es creu convenient que la pròxima reunió
haurà de celebrar-se el pròxim mes de setembre.
I sense més assumptes que tractar, per la Presidència s'alça la sessió sent les
11,20 hores del dia que figura al començament d'aquesta acta, de tot això com
a secretari done fe.
Pel president

Vicent Sales Mateu

Pel secretari

Vicent Rubio Goterris
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