ESTRATÈGIA PROVINCIAL
DE GOVERNANÇA PARTICIPATIVA
DE LA DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ
Introducció
Després de l'aprovació el 31 de març de 2015 de l'Ordenança Reguladora de la Participació
Ciutadana, la diputació provincial de Castelló va posar els fonaments per a iniciar un marc
d'enteniment i col·laboració amb la ciutadania i els ajuntaments, com a instruments finalistes
de les seues polítiques provincials. No obstant això, la diputació de Castelló ha anat més
enllà amb la creació d'una Estratègia Provincial de Governança Participativa (EPGP), per a
integrar les aportacions de la societat civil (individual i organitzada) en les seues polítiques
públiques, en el que es denomina governança col·laborativa, obrint noves possibilitats a la
participació, i implementant mètodes i mesures per a dur-la a terme.
Per governança s'entén el procés de presa de decisions que involucra a diverses institucions
públiques i actors socials en un sistema de diàleg permanent i responsabilitats compartides.
En el cas dels governs intermedis, com és el cas d'aquesta diputació provincial, açò és
especialment important donada la seua vinculació legal i material amb els ajuntaments, que
tindran un paper destacat en aquesta proposta.
Però eixa governança, també es refereix a la connexió permanent amb la societat civil a
l'hora d'establir diferents processos de participació, per a adoptar decisions més
representatives i eficaces.

•
•
•

19 de desembre de 2017: El ple de la diputació de Castelló, va aprovar provisionalment
el contingut de l'Estratègia Provincial de Governança Participativa. (BOP Nº 152).
20 de febrer de 2018: Aprovació definitiva de l'Estratègia Provincial de Governança
Participativa de la diputació provincial de Castelló. (BOP Nº 22).
15 de maig de 2018: Elecció dels membres de la societat civil que s'han d'integrar en el
Consell Provincial de Governança Participativa.

El 22 de maig de 2018, el ple de la Diputació de Castelló va aprovar la composició del
Consell Provincial de Governança Participativa, que està integrat per:
• PRESIDENT
El President de la Diputació o, si escau, el diputat delegat amb competències en matèria
de Participació (Vicent Sales).
• GRUPS POLÍTICS
Un representant de cada grup polític amb representació en la Diputació.
•
•

•

CIMERA D'ALCALDES
Dos representants d'ajuntaments de la província (Benicàssim i Vall d'Uixó).
FEDERACIONS PROVINCIALS D'AA VV
Els presidents de cadascuna de les Federacions Provincials d'Associacions Veïnals de
caràcter provincial.
REPRESENTANTS D'ENTITATS SECTORIALS REPRESENTATIVES
Un representant de la Cambra de Comerç de Castelló.
Un representant de la Fundació Universitat Empresa – UJI.
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Un representant de la Fundació Caixa Castelló.
• REPRESENTANTS D'ENTITATS CIUTADANES
Tres representants d'entitats ciutadanes de les inscrites en el registre provincial d'entitats
ciutadanes.
REPRESENTACIÓ DE DONES
Un representant d'entitats que defensen els drets i interessos de les dones.
La composició d'aquest òrgan participatiu dóna representació als membres de la societat
civil de la província, i als representants dels municipis. D'ací la denominació de governança
participativa multinivell en la qual es dóna accés a la participació de la ciutadania i els
ajuntaments.
Constitució del Consell de Governança
El 12 de juny de 2018 es va constituir el Consell Provincial de Governança Participativa de la
Diputació de Castelló. En esta primera sessió es va aprovar l'etrada en funcionament de
dues propostes sobre processos participatius:
En eixa reunió, el president del Consell, Vicent Sales, va destacar que "la finalitat principal
d'este consell és crear una conversa constant i fluida amb els ciutadans dels diferents pobles
i comarques de Castelló, escoltant les seues peticions i fonamentant les decisions que es
prenguen en este òrgan tenint en compte les seues preferències i facilitant la col·laboració
amb els funcionaris en el desenvolupament dels serveis que prestem des de la diputació, de
forma oberta i transparent".
El nou Consell, va aprovar dos processos de participació. El primer d'ells destinat a frenar la
despoblació dels municipis d'interior de la província o, almenys, tractar de contrarestar els
efectes que està tenint l'èxode poblacional dels pobles de les comarques de l'interior de la
província.
El segon procés es refereix a l'impuls del ciclisme tant en ruta com en carretera, creant
sinergies amb la creació de rutes turístiques i gastronòmiques en la província de Castelló.
Procés contra la Despoblació
Després d'una anàlisi i una reflexió prèvia per part del Grup Impulsor del procés, es va
delimitar l'actuació de la futura Comunitat de Participació per a centrar-se en l'ús d'Internet,
que actua com un complement a les diverses actuacions que ve promovent la Diputació de
Castelló en la seua lluita contra la despoblació.
Objectius: Elaborar un Pla per a evitar o, si escau, reequilibrar o contrarestar els efectes de
la despoblació en els municipis de les comarques de l'interior de la província.
Funcions: Valorar les economies de les poblacions de l'interior i zones rurals, i protegir-les
creant ecosistemes de valor afegit, especialitzats mitjançant l'ús d'internet i les noves
tecnologies de la comunicació.
Components:
• Representants del Consell Provincial de Governança Participativa.
• Tècnics de la Diputació de Castelló.
• Tècnics en Noves Tecnologies per al Desenvolupament Local.
• ADELYPSE (Associació d'Agents de Desenvolupament Local i de Promoció
Socioeconòmica).
• Empreses ubicades en municipis de l'interior de la província (Entropy) i representants.
• FEDETCAS (Federació per al Desenvolupament Territorial de la Província de Castelló.
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Procés per al disseny de rutes ciclistes i turisme gastronòmic
Objectius: Impulsar l'esport de la bicicleta de ruta i muntanya creant sinergies positives amb
altres projectes de turisme sostenible i la gastronomia provincial.
Funcions: Unificar els interessos econòmics i turístics dels municipis de la província de
Castelló, la seua promoció i difusió amb la pràctica de l'esport de la bicicleta tot terreny i
ruta.
Components:
• Representants del Consell Provincial de Governança Participativa.
• Tècnics de la Diputació de Castelló.
• Diputat delegat de Desenvolupament Rural i “Castelló Ruta de Sabor”
• Experts en ciclisme professional.
• Experts en ciclisme amateur.
• Associació Provincial d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme (ASHOTUR).
Com a conseqüència de les diverses aportacions per part dels tècnics i experts en la matèria
objecte del procés participatiu, la Diputació de Castelló treballa en el disseny de rutes de
ciclisme de muntanya i ruta, i la promoció d'establiments hostalers adherits a aquesta ruta
que permeta que els amants del ciclisme puguen combinar la pràctica de l'esport de la
bicicleta amb la gastronomia.
El passat mes de desembre de 2018, el Consell Provincial de Governança Participativa de la
Diputació de Castelló va celebrar la seua segona sessió, en la qual els representants de
cadascuna de les Comunitats de Participació dels dos processos participatius van informar
els membres d'aquest òrgan de les actuacions dutes a terme en cadascun dels processos
engegats. El Consell de Governança va aprovar per unanimitat les accions dutes a terme
per cadascuna de les comunitats de participació i va acordar continuar amb el
desenvolupament de tots dos processos participatius.

3

