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INTERVENTOR

DE

CERTIFIQUE: Que en la sessió ordinaria de la Junta de Govem Local, celebrada el 07 de
setembre de 2016, és va adoptar l' acord transcrit a continuació, a reserva deIs termes que
resulten de l'aprovació de l'acta corresponent, com s'estabHx en ¡'article 206 del Reial Decret
2568/1986 de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i
Regim Jurídic de les Entitats LocaIs:

«
PROPOSTA D'ACORD D'ADHESIÓ AL CONVENI DE COL· LABORACIÓ
ENTRE LA UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA I L'AJUNTAMENT DE
BELLREGUARD PER A L'ELABORACIÓ D'UN PLA DE POLÍTIQUES INCLUSIVES
PER AL MUNICIPI DE BELLREGUARD
Joan Marco Pastor, Alcalde de l'ajuntament de Bellreguard, dóna compte de la proposta d'aoord
per a l'adhesió al conveni de col-laboració entre la universitat politecnica de valencia i
l'ajuntament de Bellreguard per a l'elaboració d'un pla de polítiques inclusives per al municipi de
Bellreguard
Vist el conveni que s'adjunta al present acord com annex.
Vist que l'Ajuntament de Bellreguard, considera que es beneficiós estar adherits al conveni de
col'laboració entre la universitat politecnica de valencia i l'ajuntament de Bellreguard per a
l'elaboració d'un pla de polítiques inclusives per al municipi de Bellreguard.
La Junta de Govem Local, en virtut de les facultats conferides per Resolució de l' Alcaldia de
data 15 dejuny de 2015, ACORDA:

PRIMER.
Aprovar el conveni de col·laboració entre la universitat politecnica de valencia i
l'ajuntament de Bellreguard per a l'elaboració d'un pla de polítiques inclusives per al municipi de
Bellreguard
SEGON.

Donar trasllat del present acord aIs interessats.

ANNEX
CONVENI
ELABORACIÓ D'UN PLADE POLÍTIQUES INCLUSIVES PERALMUNICIPI DE
BELLREGUARD
Introducció
Donada la necessitat d'aplicar directrius i poHtiques d'inclusió, s'estima oportuna la implementació d'un Pla de
polítiques d'inclusió amb l'objectiu de realitzar un diagnostic actual de l'estat de la qüestió en el municipi, i
així poder establir les linies d'actuaci6 necessanes per a implementar el pla a les necessitats actuals.
Existeixen nombroses variables i indicadors que ens ajuden a conéixer la realitat i estudiar el context i ambit
d'aplicaci6, per aixo hem d'establir una eina que reculla les estrategies i totes les mesures a prendre per pal·liar
les distorsions negatives en materia d'inclusi6 en el municipi. Amb la finalitat de construir una societat local
més inclusiva, constituir forums de participaci6 i escolta, i canalitzar les poHtiques futures, aplicant el

concepte de la nova goveman9a.
Aquesta proposta respon no solament al compliment normatiu en materia de polítiques d'inclusió, també
respon a la motivació última de la corporaci6 municipal en el seu intent de construir des de la base una
societat més justa i equitativa, i on puguen participar de manera activa i compromesa els diferents actors
aocials, públics i privats, concemits per la qüestió.
Assenyalar que, en l'ambit estatal, el departament responsable del govem en materia d'inclusió social és el
Ministeri de Treball i Assumptes Socials, que marca les orientacions generals de les polítiques d'inclusió
social, si ben aquesta ha de ser formulada per les diferents autonomies adaptant-se a les peculiaritats
específiques de la problemAtica de l'exclusi6 social a cada territorio S'elaborara la present proposta de Pla
d'inclusió prenent com a referencia els Planes nacionals d'inclusi6, que estableixen les directrius guia generals
d'actuació en la materia, si ben atenent a les especificitats del municipi objecte d'anaIisi.
Objectius
El Pla de PoHtiques inclusives del municipi, constara de 4 fases diferenciades
la seua materialitzaci6 i correcte funcionament, i que són facilment identificables:

necessanes per a

Diagnostic
Elaboraci6 del pla
Propostes d'implementació
Indicadors de seguiment

Estudi previ
Es considera necessari utilitzar com a punt de partida una anaIisi del context general (macro), per a la correcta
elaboració academica-científica i aplicaci6 del pla. Per aquest motiu, es proposa l'elaboració d'un diagnostic
previ que incloura una analisi del context general, així com la realització d'un treball metodologic-científic
d'entrevistes als diferents agents-grups d'interés del municipi concemits per la qüestió.
L'anterior, ens permetra establir una anaIisi de la situaci6 a partir de la recopilació i observaci6 deIs resultats
obtinguts mitjanyant els processos metodologics assenyalats. Tot aixo no és un tema intranscendent. Pel que es
requérira professionals formats en la materia per a la recopilaci6 de dades i la realització de les entrevistes.
Analisi del context
S'elaborara un complet estudi del context social, i de totes aquelles variables que influeixen en les polítiques
inclusives; ja siguen de caracter social, economic, laboral o territorial.
Metodologia
S'establira una metodologia estrategica propia de l'Administració local, i adaptada al context i idiosincrasia del
municipi en relació amb el seu entom territorial. Se seguira el següent esquema operatiu:
1. Eixos estrategics
2. Objectius generals
3. Objectius específics
4.Indicadors

El Pla de Polítiques d'Inclusi6 del municipi, ha de gestar-se dónes d'un procés metodologic analític
cohesionat amb la realitat social del municipio Per aixo el Pla contemplara, a més del text de l'informe final:
1. Diagnostic previ
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2.

Treball de camp (revisió documental i entrevistes)

3. Analisis de resultats
4.

Forum (taller) participació agents implicats

5. Establiment de proposades/actuacions concrete
6. Treball de gabinet
7. Planificació
8.
9.
10.
11.

Indicadors
Cronograma d'actuació
Redacció de l'informe final
Presentació de resultats a la ciutadania

AvaIuació deIs resuItats
Es considera necessari que qualsevol de les actuacions que es concretaren per dur a terme, siguen visibles,
mesurabIes i quantificables. Aixi, el Pla haura de contenir indicadors per a cadascun deIs eixos estraregics que
s'establisquen, així com para cadascuna de les accions.
Principis rectors que regiran l'elaboració i implementació del Pla

A manera d'esquema, les variables a contemplar i que regiran els principis del Pla seran:
L'establirnent de Polítiques d'inc1usió social (objectiu principal)
Estrategies aplicades a la inc1usió social
Voluntat social i poHtica
La possibilitat de canvis estructurals - de forma i de contingut - en les maneres de fer que han de ser
assumits previament per la voluntat política i social, i en la mesura de la possible - viabilitat recnica,
economica i facilitat d'implementació - que puguin ser vinculants
Foment de la participació ciutadan

Es considera que aquests seran els objectius tipus i sobre els quals s'ha de sustentar qualsevol Pla d'inclusió.
Equip de treball
Per al desenvolupament del pla i de les seues etapes metodologiques, es comptara amb la coordinació
d'especialistes i tecnics professionals (Enrie Sigalat (coordinador) i Bernat Roig. Professors del departarnent
d'Economia 1 Ciencies Socials de l' ESP Campus de Gandia - UPV.) de l'Escola Superior Politecnica
Campus de Gandia de la Universitat Politecnica de Valencia (UPV) per a l'optimització del treball. 1 amb
especialitats i competencies en:

Estudis socials i econornics
Desenvo1upament local territorial
Desenvolupament de Planes d'actuació municipal
Responsabilitat social corporativa i empresarial
Metodologies participatives
Processament i tractament de dades
Analisis qu.w.titatives i ql.lalitatius
Marqueting territorial

Així mateix, s'establiran col· laboracions amb tecnics professionals multidisciplinaris de l'iunbit academic i/o
privat, per a la bona consecució del Pla, en aquelles etapes rnetodologiques que es considere oportú per dotar

•

d'~

tractament integral al mateix.

Cronogra:rpa - termini d'execució
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Nota: Es realitzaran avanc¡:os d'infonnació mitjanc¡:ant lliuraments parcial s del treball abans de l'elaboració de
l'infonne final.
Pressupost
L'oferta pressupostAria s'estima en un total de Tres mil cent cinquan~

I, perque conste, estenc aquesta certificació, d'ordre
Bellreguard, dotze de setembre de dos mil setze

:;~),~1~st i Plau

C;~ ,

"~~\o\LCAL
-=D~_

,~t ,:?~-,'~
.

"

<:='. ...<_.t
,<r o'
~~

"

~:'""' ..

/<~.,:;.f6~ Marco Pastor

,,~~'t

~ " ~~\a •., ...

.~. !1·~··~6"~

....

AJUNTAMENT DE BELLREGUARD

CONVENI
COL- LABORACIÓ
Elaboració d'un Pla de polítiques inclusives per
al municipi de Bellreguard
Memoria descriptiva

UNIVERSITI.\T
POLITECNICI.\
DE VI.\LENCII.\

ESCOLA SUPERIOR POLlTECNICA - CAMPUS DE GANDIA
UNIVERSITAT POLlTECNICA DE VAL.ENCIA

2016

Introducci6

Donada la necessitat d'aplicar directrius i polítiques d'inclusió, s'estima
oportuna la implementació d'un Pla de polítiques d1inclusió amb I'objectiu de
realitzar un diagnóstic actual de I'estat de la qüestió en el municipi, i així poder
establir les Unies d'actuació necessaries per a implementar el pla a les
necessitats actuals.
Existeixen nombroses variables i indicadors que ens ajuden a conéixer la
realitat i estudiar el context i ambit d'aplicació, per aixó hem d'establir una eina
que reculla les estrategies i totes les mesures a prendre per pal'liar les
distorsions negatives en materia d'inclusió en el municipio Amb la finalitat de
construir una societat local més inclusiva, constituir fórums de participació i
escolta, i canalitzar les polítiques futures, aplicant el concepte de la nova
governan(f8.
Aquesta proposta respon no solament al compliment normatiu en materia de
polítiques d'inclusió, també respon a la motivació última de la corporació
municipal en el seu intent de construir des de la base una societat més justa i
equitativa, ion puguen participar de manera activa i compromesa els diferents
actors socials, públics i privats, concernits per la qüestió.
Assenyalar que, en I'ambit estatal, el departament responsable del govern en
materia d'inclusió social és el Ministeri de Treball i Assumptes Socials, que
marca les orientacions generals de les polítiques d'inclusió social, si ben
aquesta ha de ser formulada per les diferents autonomies adaptant-se a les
peculiaritats especrtiques de la problematica de I'exclusió social a cada territorio
S'elaborara la present proposta de Pla d'inclusió prenent com a referencia els
Planes nacionals d'inclusió, que estableixen les directrius guia generals
d'actuació en la materia, si ben atenent a les especificitats del municipi objecte
d'analisi.

Objectius

El Pla de Polítiques inclusives del municipi, constara de 4 fases diferenciades i
necessaries per a la seua materialització i correcte funcionament, i que són
facilment identificables:

1. Diagnostic
2. Elaboració del pla
3. Propostes d'implementació
4. Indicadors de seguiment

Estudi previ

Es considera necessari utilitzar com a punt de partida una analisi del context
general (macro), per a la correcta elaboració academica-científica i aplicació del
pla. Per aquest motiu, es proposa I'elaboració d'un diagnostic previ que incloura
una analisi del context general, així com la realització d'un treball metodologiccientífic d'entrevistes als diferents agents-grups d'interés del municipi
concernits per la qüestió.
L'anterior, ens permetra establir una analisi de la situació a partir de la
recopilació i observació deis resultats obtinguts mitjanc;ant els processos
metodologics assenyalats. Tot aixo no és un tema intranscendent. Pel que es
requerira professionals formats en la materia per a la recopilació de dades i la
realització de les entrevistes.
Anillisi del context

5'elaborara un complet estudi del context social, i de totes aquelles variables
que influeixen en les polítiques inclusives; ja siguen de ca racter social,
economic, laboral o territorial.

Metodologia

S'establira una metodologia estratégica propia de l'Administració local, i
adaptada al context i idiosincrasia del municipi en relació amb el seu entorn
territorial. Se seguira el següent esquema operatiu:

1. Eixos estratégics
2. Objectius generals
3. Objectius específics
4.lndicadors

El Pla de Polítiques d'lnclusió del municipi, ha de gestar-se dónes d'un procés
metodologic analític i cohesionat amb la realitat social del municipio Per aixo el
Pla contemplara, a més del text de I'informe final:
•
•

Diagnostic previ
Treball de camp (revisió documental i entrevistes)

•
•

Analisis de resultats
Forum (taller) participació agents implicats

•

Establiment de proposades/actuacions concrete

•

Treball de gabinet

•

Planificació

•
•

Indicadors
Cronograma d'actuació

•

Redacció de I'informe final

•

Presentació de resultats a la ciutadania

Avaluació deis resultats

Es considera necessari que qualsevol de les actuacions que es concretaren per
dur a terme, siguen visibles, mesurables i quantificables. Així, el Pla haura de
contenir indicadors per a cadascun deis eixos estratégics que s'establisquen,
així com para cadascuna de les accions.

Principis rectors que regiran I'elaboració i implementació del
Pla

A manera d'esquema, les variables a contemplar i que regiran els principis del
Pla seran:
•

L'establiment de Polítiques d'inclusió social (objectiu principal)

•
•
•

Estrategies aplicades a la inclusió social
Voluntat social i política
La possibilitat de canvis estructurals - de forma i de contingut - en les
maneres de fer que han de ser assumits previament per la voluntat
política i social, i en la mesura de la possible - viabilitat tecnica,
economica i facilitat d'implementació - que puguin ser vinculants

•

Foment de la participació ciutadan

Es considera que aquests seran els objectius tipus i sobre els quals s'ha de
sustentar qualsevol Pla d'inclusió.

Equip de treball

Per al desenvolupament del pla i de les seu es etapes metodologiques, es
comptara amb la coordinació d'especialistes i tecnics professionals1 de rEscola
Superior Politécnica Campus de Gandia de la Universitat Politécnica de
Va/éncia (UPV) per a I'optimització del treball. I amb especialitats i
competencies en:

•

Estudis socials i economics

•
•
•

Desenvolupament local territorial
Desenvolupament de Planes d'actuació municipal
Responsabilitat social corporativa i empresarial

•
•

Metodologies participatives
Processament i tractament de dades

•

Analisis quantitatives i qualitatius

•

Marqueting territorial

Així mateix, s'establiran coHaboracions amb tecnics professionals
multidisciplinaris de I'ambit academic i/o privat, per a la bona consecució del
Pla, en aquelles etapes metodologiques que es considere oportú per dotar d'un
tractament integral al mateix.

1 Enric Sigalat (coordinador) i Bemat Roig. Professors del departament d'Economia I Ciencies
Socials de l' ESP Campus de Gandia - UPV.

Cronograma - termini d'execució
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l'oferta pressupostaria, s'estima en un total de Tres mil cent cinquanta euros;
3.150 € (IVA no indOs)

UNIVERSIT/.\T
POLlTECNICt\
DE Vt\LENCU\

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE
BELLREGUARD I L'ENTITAT "UNIVERSITAT POLlTECNICA DE
VALENCIA", PER L'ELABORACIÓ D'UN PLA DE POLíTIQUES
INCLUSIVES PER AL MUNICIPI DE BELLREGUARD.-

A Bellreguard, a 8 de setembre de 2016

REUNITS:

D.lDa JOAN MARCO PASTOR,

Alcalde de
Bellreguard en nom i representació d'aquest.

l'Ajuntament

de

D.lDa ENRIC SIGALAT SIGNES,

Investigador
profesor
responsable del treball, adscrit al Departament d'Economia i
Ciencies Socials de la Universitat Politécnica de Valéncia, actuant
en representació d'aquesta.
Convenen la realització del present conveni de col'laboració:
"ELABORACIÓ D'UN PLA DE POL[TIQUES INCLUSIVES PER AL
MUNICIPI DE BELLREGUARD".
Així ho convenen, i en prova de conformitat amb quant precedeix en
la proposta adjunta (memoria descriptiva), signen el present
document, en ellloc i data al principi indicats.

L'ALCALDE

INVESTIGADOR

