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QUÈ ÉS I COM S'OBTÉ EL SEGELL DE
PROJECTE INCLUSIU?

Ajuntament de Salt i Consorci de Benestar Social
Gironès-Salt
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1. Justificació
Ens trobem en uns moments especialment difícils, davant d’un escenari de dificultats
econòmiques generals, de manca de mitjans i de retallades pressupostàries. En resum,
davant d’un escenari en el qual es multipliquen les situacions de pobresa i precarietat
econòmica en la ciutadania i falten els recursos per fer-hi front. Cal més que mai
planificar, racionalitzar i optimitzar recursos i mitjans. És de cabdal importància que
els projectes socials que s’engeguin i les accions que es portin a terme siguin les
adients, responguin a necessitats reals i prioritàries i no es dupliquin o s’encavalquin
amb actuacions similars que ja s’estiguin realitzant al territori.
En aquest sentit, el segell de Projecte Inclusiu és l’eina que permetrà ordenar d’acord
amb les prioritats establertes per l’Ajuntament i aconseguir, així, la imprescindible
correspondència entre recursos invertits i necessitats reals del territori.
Paral·lelament, amb aquest segell, l’Administració local disposa d’un instrument de
reconeixement públic a la idoneïtat dels projectes en matèria d'inclusió social. És una
menció especial que ve a dir que els projectes que el portin responen a uns objectius
prioritaris del territori on es pretenen desenvolupar i que, per tant, donen cobertura a
necessitats reals i assenyalades com a preferents per la màxima autoritat local.
2. Què és el segell de Projecte Inclusiu?
El segell de Projecte Inclusiu és un distintiu que l’Ajuntament de Salt atorga a la
idoneïtat en matèria d’inclusió social d’aquells
projectes que pretenguin
desenvolupar-se directament en el camp de l’acció social en el nostre territori o que
mitjançant la seva acció en altres terrenys hi repercuteixin. Es tracta d’una marca amb
la qual l’Ajuntament vol evidenciar la sensibilització i el compromís de l’entitat que
l’obté en la lluita activa contra l’exclusió social i la importància de les seves aportacions
en el repte de fer de Salt una ciutat més inclusiva.
Amb aquest segell s’identifiquen els projectes que:
-Amb les seves accions cobreixen un buit o una mancança, és a dir, que són necessaris
perquè apunten cap a una problemàtica/necessitat descrita en la diagnosi de ciutat,
reconeguda com a preeminent i recollida en el Decàleg de Prioritats de la ciutat.
-Que, alhora, no dupliquen accions i no s’encavalquen amb
projectes/programes/serveis que es puguin estar portant a terme a la ciutat.

altres
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- Que amb les seves propostes d’actuació incideixen sobre les desigualtats socials dins
dels diferents àmbits (econòmic, sociocultural, sociosanitari, residencial, formatiu,
d’oci i temps lliure, etc.) i alhora, fomenten la inclusió i la cohesió social a la ciutat, o
bé incidint sobre els col·lectius més vulnerables, o bé actuant de manera preventiva
sobre el conjunt de la ciutadania.

3. Qui el pot sol·licitar?
Persones físiques i jurídiques que desenvolupin projectes en el camp de l’acció social
en el nostre territori o que mitjançant la seva acció en altres terrenys hi repercuteixin.

4. Quins objectius es pretenen assolir mitjançant el segell de Projecte Inclusiu?
- Fomentar la inclusió i la cohesió social en el si de la societat saltenca.
- Promoure el treball transversal i en xarxa com a mecanismes de racionalització,
eficàcia i eficiència en la intervenció social.
- Contribuir a la racionalització i optimització dels recursos i mitjans del territori.
- Ordenar progressivament i d’acord a les prioritats marcades per l’Ajuntament de Salt
els recursos (financers o d’altres tipus) que la resta d’administracions i altres
organismes públics/privats posen a l’abast del nostre municipi per tal de desenvolupar
determinades accions i/o projectes.
- Reconèixer els projectes que contribueixen amb la seva acció a fer de Salt una ciutat
més inclusiva.
5. Qui l’atorga?
L’atorga l’Ajuntament de Salt i en el procés hi intervenen:
L’Oficina Tècnica d’Inclusió (en endavant OTI), que té la competència en la valoració
dels projectes. En aquest sentit, l’OTI disposa de la informació necessària per tal
d’identificar els projectes socials que compleixen amb els requisits de ser un projecte
necessari i prioritari. Coneix de primera mà les necessitats del territori, així com els
recursos que hi ha per fer-hi front. Forma part de les seves funcions aquesta tasca
d’anàlisi de realitat social, posant en correlació necessitats/problemàtiques i recursos
existents, per tal de detectar buits, mancances, duplicitats, etc.
La Comissió de Valoració i Avaluació de Projectes, que és un òrgan integrat per
diferents responsables tècnics i politics de l’Ajuntament i del Consorci de Benestar
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Social Gironès-Salt. Té l’encàrrec d’estudiar els informes emesos per l’OTI i emetre una
valoració-proposta motivada, la qual es remet a l’Ajuntament que és qui finalment
resol.
6. Requisits i criteris de valoració
Requisits d’admissió:
1. Ésser una persona física o jurídica legalment constituïda.
2. No haver estat objecte de cap resolució ferma de caràcter sancionador amb relació
a la prestació del servei que proposa el projecte que demana el segell.
Queden exclosos aquells projectes i/o serveis subjectes a clàusules de contractació
administrativa mitjançant convenis de col·laboració, contractes, convenis, etc. amb
l'administració, sobre tot amb l'Ajuntament de Salt. Doncs, es considera que un cop
passat el procés de licitació pública corresponent ja estan perfectament acreditats per
desenvolupar l'activitat en qüestió i, per tant, seria redundant atorgar un segell
d'idoneïtat.
Criteris tècnics de valoració:
1. Els projectes/accions s’han d’adreçar explícitament als ciutadans i ciutadanes de
Salt.
2. Els objectius dels projectes han de plantejar explícitament la realització d’accions
que estiguin alineades amb els programes o línies del Decàleg Anual de Prioritats de
l’Ajuntament de Salt (consulteu les web de l'Ajuntament de Salt i del Consorci de
Benestar Social Gironès-Salt on s’exposa aquest Decàleg).
3. Les accions proposades han de ser valorades com a necessàries i han de cobrir un
buit existent o reforçar àmbits d’actuació que es considerin prioritaris i que no estan
prou coberts amb els recursos existents.
Es valoraran molt positivament aquells projectes que:
4. Impacte: en els seus objectius apuntin o donin cobertura a més d’un dels programes
marc del Decàleg Anual de Prioritats.
5. Competència professional: garanteixin que tant els responsables del projecte com
les persones que l’executin tinguin la titulació adequada a l’activitat que pretenen
desenvolupar.
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6. Bona pràctica: que es tracti d’una bona pràctica inclusiva, entesa aquesta com una
acció/projecte que contribueix a millorar i modificar de forma significativa situacions
d’exclusió social al territori i que a més dóna resposta a una nova necessitat detectada
o vehicula les actuacions de resposta ja existents amb nous recursos, innovacions:
metodològiques, tecnològiques, etc. Les bones pràctiques, a més de proposar noves
maneres d’actuar, s’han de poder adaptar a les característiques dels diferents perfils
de destinataris i, especialment, han de contribuir a l’enfortiment comunitari amb la
participació de la ciutadania i del sector associatiu.
7. Sostenibilitat: que es tracti d’accions sostenibles en els temps, és a dir, que puguin
tenir continuïtat independentment de la durada del projecte.
8. Treball en xarxa i col·laboratiu: que es tracti de projectes que treballin en xarxa i
col·laboració, tant des d’un punt de vista d’assoliment d’objectius així com
d’aportacions en el seu finançament.
7. Procediment d’obtenció
Les persones físiques o jurídiques interessades a obtenir el segell de Projecte Inclusiu
per a algun dels seus projectes/accions podran consultar aquest document que regula
el procés d’obtenció, el model de sol·licitud i la resta de fitxes a la pàgina web de
l’Ajuntament de Salt, www.viladesalt.cat, i també a la del Consorci de Benestar Social
del Gironès-Salt, www.cbs.cat, o bé demanar-los a l’OTI:
Oficina d’Inclusió Social de Salt :
Edifici de Serveis Socials
C/Àngel Guimerà 106-108. 1a Planta.
Salt. 17190.
Telèfons: 972 235 105 i 972 011 656
A/e: pla.inclusio@girones.cat
Horari d’atenció al públic: dimarts i dijous, de 9.30 a 12.30 h
Cal sol·licitar cita prèvia.
L’OTI podrà sol·licitar per a un major coneixement de la informació aportada, qualsevol
tipus de documentació addicional que consideri imprescindible per a la valoració, i
podrà sol·licitar reunions amb els responsables de l’execució dels projectes.
Un cop rebuda i acceptada tota la documentació requerida, l’OTI iniciarà la valoració
del projecte, comprovarà si es compleixin els requisits exigits per ésser Projecte
Inclusiu i emetrà un informe de valoració.
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Tant durant aquesta fase, com en el moment de l’avaluació, l’OTI mantindrà una
comunicació activa amb els tècnics de les diferents àrees de l’Ajuntament, per tal de
contrastar, valorar i intercanviar informacions rellevants.
L’informe de valoració emès per l’OTI passarà a la Comissió de Valoració i Avaluació,
que serà qui emetrà una proposta a l’Ajuntament perquè resolgui si finalment s'atorga
o no el segell inclusiu.
En els casos d’informe favorable, s’entrega al sol·licitant el Segell de Projecte Inclusiu
en forma de certificat i se’l dóna d’alta al Banc de Projectes que han obtingut el Segell
Inclusiu de Salt (publicat a la web de l’Ajuntament) durant el temps de durada del
projecte.
En els casos en què la resolució sigui desfavorable, l’OTI pot ajudar els sol·licitants a
reorientar els seus projectes, per tal d’alinear-los amb els objectius prioritaris
establerts per l’Ajuntament en el seu Decàleg Anual de Prioritats.
A continuació s’explica amb detall cada fase del procediment d’obtenció del segell de
Projecte Inclusiu:
FASES
FASE PRÈVIA

FASE 1

FASE 2

FASE 3

DESCRIPCIÓ DE CADA FASE DEL PROCEDIMENT
Les persones físiques o jurídiques que ho desitgin podran
contactar prèviament amb l’OTI per tal de sol·licitar informació,
orientació i/o demanar els impresos i les fitxes, abans de
presentar formalment les seves sol·licituds.
Presentació de la sol·licitud: mitjançant registre d’entrada a
l’Ajuntament de Salt (Plaça del President Lluís Companys, 1) amb
tota la documentació que ha d’acompanyar-la.
Reclamació per esmenar: en els casos que manqui
documentació, l’Ajuntament farà la reclamació perquè la
persona interessada la presenti. Si no aporta la documentació
reclamada, l’Ajuntament comunicarà la desestimació de la
sol·licitud i el corresponent arxiu de l’expedient.
En la resta de casos, l’Ajuntament trametrà l’expedient a l’OTI
perquè iniciï la següent fase.
Estudi i valoració: l’OTI analitzarà i valorarà els projectes
admesos a tràmit i podrà realitzar, si escau, la verificació de la
informació presentada i contactar amb els organismes
competents o sol·licitar l’ampliació de la informació.
(A la mateixa sol·licitud, la persona interessada signarà
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FASE 4

FASE 5

FASE 6
FASE 7

FASE 8

FASE 9

l’autorització perquè si fos necessari se li pugui requerir més
informació).
En els casos en els quals els projectes no compleixin amb els
requisits tècnics, l’OTI podrà assessorar els sol·licitants sobre
aspectes a millorar i així donar la possibilitat d’iniciar de nou el
procés.
Emissió de l’Informe favorable/desfavorable: l’OTI es
pronunciarà mitjançant informe de valoració de la sol·licitud
presentada, que pot ser favorable o desfavorable, però en
qualsevol cas motivat. El seu informe de valoració s’enviarà a la
Comissió de Valoració i Avaluació de Projectes.
Els informes s’emetran d’acord amb l’ordre d’incoació de
sol·licituds i sempre es prioritzarà la presentació a la Comissió
dels projectes que estiguin en procés de presentació a
convocatòries de subvenció a fi d’ajustar els terminis.
Proposta de resolució: la Comissió de Valoració i Avaluació de
Projectes serà qui farà la proposta de resolució respecte a si
s’atorga o no el segell de Projecte Inclusiu.
El pronunciament d’aquesta comissió es farà també mitjançant
informe de proposta de resolució motivat.
La Comissió es reunirà a proposta de l’OTI, segons el volum de
sol·licituds que hi hagi i tenint en compte els períodes i terminis
de convocatòries de subvencions públiques.
Resolució: L’Ajuntament emetrà resolució motivada, favorable o
desfavorable, en un termini màxim de 6 mesos.
Notificació: L’Ajuntament notificarà a les persones interessades
la resolució i se'ls atorgarà un certificat. Se li comunicarà, així
mateix, la vigència del segell (durada del projecte) i se’l donarà
d’alta al Banc de Projectes que han obtingut el Segell Inclusiu.
Avaluació i compromisos: els responsables dels projectes que
han obtingut el segell signaran els acords d’avaluació i els
compromisos que comporta l’obtenció d’aquest reconeixement.
L’Ajuntament avaluarà i farà el seguiment dels projectes que han
obtingut el segell mitjançat l’OTI, que serà qui se encarregarà de
facilitar a les entitats/empreses/òrgans sol·licitants els
documents que s’han de signar i serà responsable d’explicar-li
els mecanismes d’avaluació i de portar-la a terme.
Publicitat: difusió de l’atorgament del segell al Projecte Inclusiu
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a través de la inclusió del projecte al Banc de Projectes que han
obtingut el Segell Inclusiu de l’Ajuntament.

8. Què significa tenir el segell de Projecte Inclusiu?
Significa que l’Ajuntament de Salt certifica que aquest projecte dóna resposta a una o
diverses necessitats reals del territori, que es tracta, doncs, d’accions prioritàries, no
duplicades i que s’alineen amb els objectius inclusius municipals. Així mateix, significa
que l’entitat/empresa/òrgan sol·licitant es posa a disposició de l’Ajuntament per al
seguiment i l’avaluació dels resultats del projecte en els termes que s'hagin acordat.
9. Vigència del segell de Projecte Inclusiu
El període de vigència del segell s’ajustarà a la durada de cada projecte.
10. Avaluació dels projectes inclusius
Els projectes/accions que hagin obtingut el segell de Projecte Inclusiu podran ser
avaluats respecte a l’ajustament dels objectius, impacte de les seves actuacions i
resultats obtinguts al llarg del temps de la seva execució.
Serà l’Ajuntament de Salt qui avaluarà mitjançant l’OTI els projectes que hagin
obtingut el segell. Per tal de fer-ho, es podran realitzar visites, concertar trobades o
demanar més informació. El tipus d’avaluació, així com els criteris específics,
s’adequaran a les característiques particulars de cada projecte i, per tant, serà
consensuat amb l’entitat/empresa o òrgan sol·licitant i definida amb més precisió en el
moment de l’atorgament del segell i signatura de compromisos. No obstant això, els
criteris generals de l’avaluació seran:
-que es compleixin els objectius proposats pel projecte
-que el projecte s’adreci als destinataris inicials
-que amb les seves accions s’hagi aconseguit un impacte positiu sobre allò que es
pretenia modificar.
11. Pèrdua del segell de Projecte Inclusiu
El segell de Projecte Inclusiu es perdrà en els següents supòsits:
-

Finalització del seu període de vigència (que és la durada del projecte)
El desenvolupament del projecte no s’ajusta als objectius plantejats
El projecte no s’adreça als destinataris inicials
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-

-

No es compleixen els compromisos acordats en el moment d’atorgament del
segell
La no resposta davant dels requeriments d’informació/aclariments de l’OTI
durant el procés de desenvolupament.
Sentències de processos judicials que es resolen contra l’entitat/empresa o
òrgan responsable del desenvolupament del projecte, com a causant de danys
a les persones derivats de la seva activitat, vulneració de drets fonamentals
que atemptin contra la igualtat d’oportunitats, etc.
Ús fraudulent del segell.

En els casos de pèrdua del segell per raons diferents a l’esgotament del període de
vigència, els fet o motius de la pèrdua han d’estar provats documentalment.
En el cas d’inici d’ofici de l’estudi-avaluació per pèrdua del segell es prendrà com a
mesura provisional la suspensió de la vigència del segell fins que l’Ajuntament de Salt
no resolgui motivadament.
El procediment s’articularà de la següent manera:
FASES
FASE 1

FASE 2

FASE 3
FASE 4

FASE 5
FASE 6
Fase 7

DESCRIPCIÓ DE CADA FASE DEL PROCEDIMENT
L’Ajuntament remetrà a l’empresa, organització o entitat un
comunicat on se l’informarà que s’inicia d’ofici el procés d’estudi
i valoració de pèrdua o anul·lació del segell de Projecte Inclusiu,
i que mentre duri l’estudi, la vigència del segell queda suspesa
fins a nova resolució.
L’OTI obrirà un període d’estudi en el qual l’empresa/entitat o
òrgan podrà fer les al·legacions i aportar la informació i/o
documentació que consideri oportuna en un termini de 30 dies
hàbils.
L’OTI emetrà l’informe de valoració en un termini de 30 dies
adreçat a la Comissió de Valoració i Avaluació de Projectes.
La Comissió de Valoració i Avaluació de Projectes serà l’òrgan
responsable d’emetre a l’Ajuntament la proposta de resolució
motivada de pèrdua o no del segell.
L’Ajuntament de Salt emetrà resolució motivada en referència a
la pèrdua o no del segell.
L’Ajuntament notificarà la resolució a les persones interessades.
Si es resol favorablement a la pèrdua, l’Ajuntament el traurà del
Banc de Projectes que han obtingut el Segell Inclusiu de l’any en
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curs.
Si es resol desfavorablement a la pèrdua, es reiniciarà la vigència
del segell fins a la fi del projecte.
L’anul·lació o pèrdua del segell comportarà que l’entitat/empresa o òrgan
corresponent no pugui utilitzar-lo en les seves comunicacions, des del moment de la
recepció de la comunicació emesa per l’Ajuntament en la qual s’informa de l’acord de
pèrdua.
En cas que s’utilitzi dins de l’any el Segell malgrat la comunicació de pèrdua,
l’Ajuntament podrà penalitzar l’entitat, i no podrà sol·licitar un nou segell durant la
temporalitat que es dictamini per cap dels projectes que desenvolupi.
12. Compromisos que comporta l’obtenció del segell de Projecte Inclusiu:

L’Ajuntament de Salt es compromet a:
- Donar una àmplia difusió d’aquesta iniciativa, per tal que la resta d’administracions
així com les fundacions privades o altres ens amb línees de subvencions la coneguin i
sàpiguen del reconeixement que fa Salt als seus projectes inclusius.
- Difondre els projectes que han obtingut el Segell Inclusiu a través de la pàgina Web
de l’Ajuntament, així com aquells mitjans de comunicació que es valorin oportuns i
adients.
- Incloure els projectes inclusius al Banc de Projectes que han obtingut el Segell
Inclusiu de l’Ajuntament de Salt.
- Tenir en compte els Projectes amb Segell en la realització de jornades, actes, fires,
etc. que es portin a terme en el nostre municipi, a fi que les entitats/empreses/òrgans
que els desenvolupen puguin participar-hi i es pugui donar difusió així a les bones
pràctiques inclusives.
Les persones físiques o jurídiques que obtinguin el segell de Projecte Inclusiu es
comprometen a:
- Mantenir les condicions declarades a la sol·licitud durant el període de vigència del
segell de Projecte Inclusiu.
-Fer-ne un ús publicitari d’acord amb les condicions establertes en la legislació general
de publicitat, tot promovent valors relacionats amb la inclusió social. L’Ajuntament de
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Salt es reserva el dret en tot moment d’apreciar i controlar les condicions d’utilització
del segell i de prendre totes les disposicions útils en cas d’utilització anòmala, és a dir,
quan consideri que l’empresa/entitat o organització ha incorregut en supòsits de
publicitat enganyosa, contrària als valors que vol promoure aquest distintiu.
-Comunicar a l’Ajuntament de Salt i/o l’OTI qualsevol canvi o circumstància que
modifiqui o pugui influir en els criteris pels quals es va decidir atorgar el segell al
projecte.

