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MEMÒRIA AVALUATIVA DEL PLA COMARCAL 
D’INCLUSIÓ I COHESIÓ SOCIAL DEL 
TARRAGONÈS (PLIS TARRAGONÈS) 

2.010-2014. 
 
1.- INTRODUCCIÓ 

Els plans locals d'inclusió social (PLIS) són eines de planificació 
estratègica adaptades a les necessitats i les realitats de cada territori per 
lluitar contra la pobresa i afavorir la inclusió social. Tenen com a finalitat 
l’elaboració i la coordinació d’iniciatives, mesures i accions d’intervenció 
social que permetin detectar i afeblir els factors de vulnerabilitat i exclusió 
social així com fomentar l’autonomia i apoderament de les persones.  

 
Els PLIS són la concreció estratègica i operativa a escala local de l’ 

impuls des de la Unió Europea d’una estratègia econòmica orientada al 
creixement i a l’ocupació per a disminuir la pobresa: L’Estratègia Europa 
2020.  
 El desenvolupament del PLIS a nivell comarcal1 s’inicia l’any 2.010 amb 
la signatura del Contracte Programa amb el llavors Departament d’Acció Social 
i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya. Des d’aleshores el pla ha fet el 
seu camí i s’ha desenvolupat durant més de 5 anys. Es fa necessari fer una 
avaluació global dels seus productes i dels seus impactes per tal de 
procedir amb la seva necessària actualització. Amb aquest document 
pretenen doncs aportar una visió general del que ha estat el PLIS Tarragonès 
en aquest període i aportar elements de valoració que fonamentin tant la 
continuïtat del mateix a la comarca com la necessària actualització de les 
línees operatives del seu desenvolupament. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 A nivell local hi ha l’antecedent del Pla Local d’Inclusió i Cohesió Social de Constantí que s’inicia el 
setembre de 2.007. 
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2.- ORGANITZACIÓ I LÍNEES ESTRATÈGIQUES DEL 

PLA D’INCLUSIÓ EN EL CONTEXT DE L’ÀREA BÀSICA DE 
SERVEIS SOCIALS DEL TARRAGONÈS. 

 
 Actualment l’Àrea Bàsica de Serveis Socials del Consell Comarcal del 
Tarragonès s’estructura en 4 Unitats Tècniques:  Atenció Primària; 
Dependència; Infància i Família; i Cohesió i Immigració. Cadascuna d’aquestes 
Unitats  assumeix el desenvolupament de les actuacions que els hi són 
pròpies dins les línees d’acció definides en el seu àmbit. El PLIS, a través de la 
seva Comissió Tècnica2, intervé assegurant la transversalitat i la globalitat de 
l’acció de  les unitats de l’Àrea Bàsica. El PLIS, a través de l’oficina tècnica, 
impulsa el desenvolupament de programes comunitaris en totes les unitats 
aportant suport tècnic tant en el disseny com en la seva implementació a la 
comarca. Promou i dinamitza taules i grups de treball  amb altres 
institucions i agents de la xarxa social del territori amb la finalitat de 
donar respostes coordinades i eficients a les necessitats i problemàtiques 
detectades al Tarragonès. D’altra banda genera dades i coneixement  sobre 
les desigualtats socials i els riscos d’exclusió a la comarca aportant 
elements per realitzar una correcta diagnosi i poder dissenyar actuacions 
innovadores que es requereixen en l’actual context de crisi socioeconòmica.  
 
 

 
 
 

 
 
 

                                                 
2 Formada per la Coordinadora de l’Àrea de Benestar Social i Família, Els Caps d’Unitat i els Tècnics de 
l’Oficina del PLIS 
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Els principis d’actuació del PLIS en el marc del Departament de 
Benestar i Família del CCT són: 

 
Perspectiva comunitària:  Cal tenir present, en les polítiques socials, l’entorn 
físic i relacional de la persona, passant de polítiques a l’individu a polítiques 
amb una perspectiva de la comunitat, per arribar a tothom. 
 

Orientació multinivell i transversal:  La multidimensionalitat dels fenòmens 
d’exclusió social obliga a un canvi en les dinàmiques de treball de les 
administracions públiques, es fan  necessaris nos espais de diàleg i cooperació 
en l’elaboració i implementació de polítiques socials que impliquin a les 
diverses àrees de l’administració municipal, comarcal , altres administracions 
públiques presents al territori, entitats del tercer sector. 
 

Promoció de l’autonomia i l’apoderament: Cal elaborar polítiques que 
tinguin com a objectiu promoure i fomentar la capacitació i potenciació de 
l’autonomia de les persones enlloc de limitar-se a un enfocament assistencial 
 

Concepció de l’acció social com a inversió: Cal pensar en unes polítiques i 
programes  socials que capacitin a les persones al llarg del seu cicle vital i que 
reverteixin positivament en el conjunt de la societat, perquè prevenen futurs 
costos socials i econòmics relatius al fracàs escolar, atur, les malalties, la 
criminalitat o la fractura social, etc 

 
 
 
3.- DESENVOLUPAMENT I ACTUACIONS DEL PLIS 

TARRAGONÈS 
 
3.1.- ELS ANTECEDENTS DEL PLA COMARCAL D’INCLUSIÓ I 

COHESIO SOCIAL DEL TARRAGONÈS (PLIS TARRAGONÈS) 
 
Els antecedents dels PLIS (Plans Locals d’Inclusió) se situen a la 

comarca del Tarragonès al municipi de Constantí el mes de setembre de 
l’any 2.007. La presencia de bosses de pobresa i vulnerabilitat que afecten a 
un nombre significatiu de col·lectius en situació de risc del municipi fa que 
l’Ajuntament de Constantí amb el suport del Consell Comarcal del Tarragonès 
sol·liciti a la Generalitat de Catalunya el desenvolupament d’un Pla  Local 
d’Inclusió al municipi.  

L’any 2.007 i 2.008 es realitza la primera fase de Diagnosi del Pla 
Local d’Inclusió i Cohesió Social de Constantí (PLISC) que té com a productes 
més importants:  

� El mapa de recursos (2.007) i la Diagnosi Participativa (2.008).  
� La creació 3 comissions participatives amb la presència d’entitats i 

ciutadania (Convivència, Educació i Inserció Laboral) que a través de 
diferents sessions de tallers participatius (maig del 2.008) aporten tot 
un seguit de línies i propostes d’actuació pel desenvolupament del Pla. 
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L’any 2.009 es desenvolupa una segona fase que reforça l’estructura 

del Pla i impulsa l’execució d’actuacions. Els productes més significatius són: 
� La elaboració del “Document Marc del pla local per a la Inclusió i 

Cohesió social de Constantí”. El document situa l’actuació de l’oficina 
local en 5 àmbits: Xarxa d’Inclusió; disseny, desenvolupament i suport 
de Projectes inclusius, Servei de suport a entitats i a la iniciativa social, 
Observatori de necessitats i recursos d’inclusió i  Actuacions de formació 

i sensibilització social. Seguin les directrius del document es posa en 
marxa la Comissió Tècnica (integrada per tots els professionals i serveis 
del municipi relacionats amb l’atenció de la persona) i es constitueix el 
Comitè Directiu, el  i el desenvolupament de projectes en fase d’execució 
del Pla.  

� La concreció d’aquest marc estructural i la millora de la xarxa inclusiva 
del municipi permet l’any 2.009 el desplegament d’accions entre les 
quals es destaquen: 

o El disseny de projectes i protocols: “Servei de Suport a 
Entitats i a la Iniciativa Social” “Espais Educatius Familiars”, 
“Servei de Mediació Comunitària i promoció de la Convivència de 
Constantí”, “Protocol de registre i comunicació d’incidències de 
convivència”. 

o El suport a projectes inclusius: Recuperació del Centre Obert 
Municipal, Suport al Programa de Prevenció de la Delinqüència 
Juvenil i Mediació Comunitària; Programa d’activitats d’Estiu 
Més que lleure; Cicle de xerrades informatives per a la gent gran, 
persones dependents i els seus cuidadors/es”; Accions per la 
promoció de la Igualtat de gènere – Activitats i xerrada del Dia 
Internacional de la No Violència contra les dones; Taller de 
“Corresponsabilització dels infants en la realització de tasques a 
la llar” a la Fira Multisectorial de Constantí.-  

o La creació del Servei de Suport a Entitats i a la Iniciativa 
Social (52 entrevistes, amb 23 entitats, de les quals 8 són 
assessoraments) i l’Edició de la Guia d’Entitats de Constantí. 

o La creació de l’Observatori, que actualitza el mapa de recursos, 
genera un fitxer d’entitats municipals i genera una bateria 
d’indicadors socials i per fer-ne un registre sistemàtic i 
proporcionar informació actualitzada sobre la situació d’exclusió 
del municipi (informes sobre atur, informes demogràfics, dades 
sobre el teixit empresarial del municipi,...)  

o Desenvolupament d’Actuacions de formació i sensibilització 
social: Es realitzen dues jornades: “ La Reparació de danys en 
l’àmbit municipal” conjuntament amb el Departament de 
Justícia i les “I Jornades de Bones Pràctiques d’Inclusió social a 
Constantí.” Finalment el 10 de desembre de 2010, amb caràcter 
obert a tota la ciutadania s’organitza el Taller Participatiu 
“Aportacions al Pla per a la Inclusió i Cohesió Social de 
Constantí”.  
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3.2.- EL DESENVOLUPAMENT DEL PLIS EN EL 
CONTEXT COMARCAL (2010-2014) 
 

Durant l’any 2.009 es produeix un canvi significatiu respecte les 
competències en el desenvolupament dels  Plans d’Inclusió Socials, els Plans 
dels municipis de menys de 20.000 habitants passen a ser gestionats pels 
Consells Comarcals amb l’encàrrec d’ampliar l’àmbit territorial de les seves 
actuacions amb el context comarcal. 

El primer semestre de 2.010 el Pla es continua desenvolupant al 
municipi de Constantí tot i que s’inicia el coneixement de la metodologia dels 
Plans d’inclusió i l’adaptació organitzativa del pla a un context comarcal. És a 
partir del mes de juny de 2.010 quan l’Oficina Tècnica s’ubica al Consell 
Comarcal i es combina el desenvolupament d’accions de continuïtat al 
municipi de Constantí i d’actuacions adreçades a tota la comarca.  

 
3.2.1.- CONTINUACIÓ DEL PLISC A CONSTANTI (2.010) 
 
Els productes més significatius del desenvolupament del PLISC a 

Constantí durant 2010 són: 
Xarxa d’Inclusió:  

� Es constitueix el Comitè Directiu. 
� S’aprova el Pla Local d’Inclusió i Cohesió Social de Constantí al 

Ple de l’Ajuntament del 20 de Maig de 2.010. El Pla incorpora un 
Catàleg d’Actuacions i es configura a partir de les aportacions 
dels Tallers Participatius de 2008 i 2009, les de les Comissions 
Participatives i les de la Comissió Tècnica. 

� Es continua el treball de la Comissió Tècnica i les Comissions de 
Convivència i d’Educació i Formació. 

 
Disseny de projectes i protocols: 

� Suport a la regidoria d’Educació en la presentació del projecte 
demanda municipal de Pla d’entorn al Departament 
d’Ensenyament. 

� Suport a la regidoria de Joventut en l’elaboració del Projecte 
“projecte TreKa” (Treball de Carrer) i el “Crèdit  de Participació” a 
l’ IES de Constantí” 

� Disseny i presentació a la Comissió informativa de serveis socials 
dels projectes municipals  del  “Fondo Estatal para el Empleo y la 
Sostenibilidad Local”: “Servei d’Orientació Psicosocial a la Família 
i a la Infància” i “Espais Educatius Familiars”. 

� Es realitza assessorament al Departament de Joventut, Serveis 
Socials i als Centres Escolars del municipi en relació a la revisió 
del Protocol Municipal d’Absentisme Escolar i el d’Actuacions  de 
reparació de danys per a joves”. 

 
Suport a projectes inclusius: 

� Suport i seguiment dels Projectes del Servei d’Orientació 
Psicosocial a la Família i a la Infància”  

o Projecte L’hora del Cafè (Dones en situació d’Exclusió Social. 24 
sessions). 

o GAM (Grup d’Ajuda Mútua (Cuidadors de Persones en 
situació de Dependència. 12 sessions) 
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o Projecte de prevenció de Salut Infantil i Juvenil (Edició de 
vídeos de salut, contes i xerrades: 15 sessions) 

o Suport al projecte de Treball de Carrer (Joventut i Serveis 
Socials) 

� Suport i seguiment del Projecte d’Espais Familiars  26 sessions 
(14 sessions de grup de suport, 5 xerrades gran grup i 7 Tallers 
Familiars) 

Suport al projecte de Treball de Carrer (Itineraris i creació d’eines de 
registre) 

� Suport i seguiment del Projecte d’Espais Familiars  26 sessions 
(14 sessions de grup de suport, 5 xerrades gran grup i 7 Tallers 
Familiars) 

 
Difusió: 

� Estand “Constantí som Tots” a la Fira Multisectorial de 
Constantí: (Exposició de les activitats comunitàries del municipi i 
taller didàctic per infants de coneixement del municipi. 

 
3.2.2.- DESENVOLUPAMENT DEL PLIS TARRAGONÈS (2.010-

2014) 
 
Les principals accions i productes del PLIS a la comarca del 

Tarragonès durant el període 2.010-2.014 són els següents: 
 

 
A.- DESENVOLUPAMENT DEL PLA 
Fases i productes del Pla:  

� (2.010) Primer redactat del “Document Marc del PLIS 
Tarragonès” 

Estructura Organitzativa: Comissions 
� (2.010-2.015) Reunions de la Comissió Tècnica del Pla Comarcal 

d’Inclusió del Tarragonès. 
 
B.- SUPORT A ACTUACIONS 
 
B.1.- Factors Exclusió. 
 
Àmbit Econòmic (pobresa emergent) 

� (2.012 – 2.015) Programa d’aliments: Establiment de circuïts 
per la gestió d’aliments i altres productes de primera necessitat a 
la comarca del Tarragonès treball en cooperació amb altres 
entitats: Ajuntaments de la comarca, Creu Roja, Caritas i Banc 
d’aliments. 

� (2.012 – 2.015) Programa d’accions per situacions 
sobrevingudes: la finalitat es donar resposta a la pobresa 
emergent detectada i a les situacions de necessitat als municipis 
de la comarca on no hi han entitats que puguin prestar i 
gestionar el programa d’aliments. També, en aquells casos que 
per motius diversos els usuaris no poden ser atesos en els 
circuits ordinaris del programa d’aliments. 
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Àmbit Laboral 

� (2010) 2 sessions Formatives “Recursos per la inserció 
laboral” al Curs Auxiliar de la llar al municipi del Morell. 

Àmbit Residencial. 
� (2.010) Recerca d’habitatges de lloguer de baix. Facilitar 

Llistats mensuals dels municipis a les EBAS d’Atenció Primària. 
� (2.014-2015) Taula d’Habitatges Socials.(THASOT) Procés de 

valoració de famílies amb demandes d’habitatge a diferents 
municipis de la comarca (Constantí, Vila-seca, Altafulla,..) per tal 
d’adjudicar habitatges de lloguer social de l’Agència d’Habitatge 
de Catalunya. Hi participen el Consell Comarcal (Departament 
d’Habitatge, SATASP i EBAS dels Municipis) i l’Agència 
d’Habitatge de Catalunya. 

 
 Àmbit formatiu – Participatiu. 

� (2.010) (3 sessions) Crèdit de Participació a l’ IES Constantí. 
 
B.2.- Promoció Autonomia. 

� (2.011) Taller de Gestió de l’economia domèstica en temps de 
Crisi. (20 hores) Vila-seca. (Usuaris en situació Vulnerabilitat) 

� (2.011-2.015-) Taller d’habilitats socials i de coneixement de 
la societat catalana adreçat a persones nouvingudes en 
diferents municipis de la Xarxa de Serveis Socials del CCT: 

o (2011-2013) Taller d’Habilitats Socials per a Dones (45 
hores) (La Riera de Gaià, La Pobla de Montornès i Vila-
seca.) 

o (2011 – 2015) Tallers de coneixement de la societat 
catalana3 (45 hores) a Vila-seca, El Morell, La Secuita, 
Pallaresos, Perafort, El Catllar , La Riera de Gaià, La Nou 
de Gaià.  

o (2.012) Impuls del Programa de Formació i alfabetització 
per a immigrants “Lletres per a Tothom” a La Pobla de 
Montornès i El Morell (amb la participació de la Direcció 
General d’Immigració, els Ens locals, Òmnium Cultural i 
“La Caixa”) 

o (2012-2014) Programa “Voluntariat per la Llengua” a la 
Comarca del Tarragonès. (acord de col·laboració entre el 
Consell Comarcal del Tarragonès i el Consorci per a  la 
Normalització lingüística de Tarragona) Presentacions als: 

municipis de Creixell, El Catllar i la Pobla de Mafumet 

� (2.013-2.015) Programa Pont: Adreçat a persones i famílies en 
situació de pobresa absoluta o relativa i amb risc d’exclusió 
social. Les finalitats del Programa són millorar la qualitat de vida 
de les persones i famílies beneficiàries així com promoure la seva 
inclusió social activa, la seva autonomia i apoderament.  

 
 

                                                 
3 Del 2.011 al 2013 es denominaven “Tallers de coneixement de l’entorn per a persones nouvingudes”. 
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El curs, de 45 hores, es desenvolupa a l’any 2.013 a les 
poblacions de Constantí, Creixell i Vila-seca (La Pineda), 
estructurat en 3 Tallers: 12 sessions de tallers d’ enfoc - 
competències d’apoderament-, 3 sessions de taller de parentalitat 
i 8 de taller de recerca  de feina. L’any 2014 es desenvolupa a La 
Pobla de Mafumet i Vila-seca i a l’any 2.015, sense el taller de 
parentalitat, a La Canonja. 

� (2014-2.015) Projecte: “La millora versió de mi mateixa”. Es 
realitzen 3 edicions: 2 al 2.014 i 1 al 2.015. Tallers de nous 
enfocs vitals de 10 sessions adreçades a dones que han patit 
situacions de violència de gènere amb la finalitat d’ ajudar a les 
participants a desenvolupar les seves potencialitats i a oferir 
eines per enfrontar les situacions que les sobreposen.  

 
B.3.- Prevenció. 

� (2.011) Suport al Projecte “ArtisTots”, desenvolupat a Altafulla. 
(60 hores) Dirigit a joves nouvinguts i autòctons. (interacció 
social i convivència entre joves autòctons i nouvinguts a través 
de la creació artística) 

� (2.012) Programa “Treballem amb les famílies: dificultats i 
potencialitats” (7 sessions per programa). Adreçat a nuclis 
familiar amb fills menors. Es realitza a El Morell (usuaris de El 
Morell, Constantí, La Pobla de Mafumet i Vilallonga) i a Vila-seca. 
El programa incorpora continguts de gestió econòmica dels 
recursos econòmics, d’organització familiar i de cura i educació 
dels fills. 

� (2.012-2.015) Programa d’atenció, acompanyament i treball 
de la planificació familiar i per a la prevenció d’embarassos i 
altres riscos associats, en situacions de risc i exclusió social. 
Es un programa d’atenció individual i preventiva adreçat a tota la 
població femenina de risc en edat fèrtil de la comarca del 
Tarragonès. Incorpora el suport econòmic per a sistemes de 
prevenció d’embarassos i per evitar malalties de transmissió 
sexual. Es desenvolupa a partir del treball en xarxa amb les 
EBAS, els Ajuntaments de la comarca, Planificació Familiar, 
ASSIR, Hospital Joan XXIII i les Àrees bàsiques de salut de la 
comarca de la zona ICS. 

� (2.012) Treball amb dones: “dificultats i possibilitats”: 
Programa de prevenció de la violència de gènere (lligat a la 
celebració del Dia Internacional per a la eliminació de la violència 
envers les dones) i adreçat a dones que han patit algun tipus de 
violència en la seva vida. Consta de 4 sessions de taller: “Serveis i 
Recursos d’atenció a les dones al territori”, “El gènere en la 
relació de parella (asimetria i rols)”, “Apoderament en el gènere i 
“Crisi i canvi: No repetim situacions. 

� (2.013 -2.015) Tallers d’Acció Socioeducativa del Tarragonès 
(TASTA). És un programa d’intervenció socioeducativa no 
residencial adreçat prioritàriament a infants en risc i a les seves 
unitats familiars. Amb els infants es realitzen activitats per 
millorar les seves competències d’autonomia, comunicatives, de 
convivència, emocionals i cognitives.  

�  
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Es realitzen tallers amb la presència de les mares i pares per 
millorar el vincle amb els fills i la parentalitat positiva.  
S’han realitzat un total de 28 TASTA (4 l’any 2.013; 12 l’any 
2014 i 8 l’any 2.015) en un total de 13 municipis de la comarca 
(Altafulla, El Catllar,  Constantí, Creixell, El Morell, Els 
Pallaresos, La Pobla de Mafumet, La Pobla de Montornès, La 
Riera, Torredembarra, Vilallonga i Vila-seca) 

� (2.013 -2015) Activitats de prevenció de la violència de 
gènere i de promoció del respecte i la igualtat: 

o (2.013) 20 sessions d’activitat als 9 Centres Oberts de la 
comarca “Twister i l’enigma dels valors”. Dirigit a 
infants de 3 a 12 anys.(Prevenció de la violència) 

o (2.013) 7 sessions de Grups de discussió sobre igualtat 
de gènere dirigits a adolescents de 12 a 16 anys de 7 
centres oberts de la comarca. 

o (2014)   Lectura dramatitzada d’un conte “La Cenicienta 
que no quería comer perdices”. Dia Internacional  per 
l’eliminació de la violència envers les dones. 

o (2015) Creació i Edició de 2 vídeos sobre equitat de 
gènere amb la participació d’infants i adolescents de 7 
centres oberts i 9 projectes TASTA de la comarca del 
Tarragonès en el marc de la campanya “Mou Fitxa” en el 
Dia Internacional de la Dona. 

� (2013 – 2015): Programes de Parentalitat positiva: “Eduquem 
amb les famílies” i “Pares i fills, fills i pares”: És un programa 
preventiu de reforç de la parentalitat positiva en format de tallers 
que estan conduits per dues expertes del Centre de Teràpia 
Relacional i Familiar de Tarragona S’està realitzant des de l’any 
2.013 fins a l’actualitat en diferents municipis de la comarca del 
Tarragonès: Altafulla, Torredembarra (2.013), Roda de Berà, Vila-
seca, La Secuita i La Canonja (2.014) i; Els Pallaresos, 
Torredembarra i Vila-seca 2.015). Aquests últims estan dirigits 
específicament a famílies amb adolescents. 

� (2014) Tallers d’Educació Nutricional. Dirigits per 1 experta en 
nutrició de “CENTAC GROUP”, amb el suport de l’educador/a 
social de referència del servei socioeducatiu TASTA o Centre 
Obert. Està dirigit a famílies en situació de vulnerabilitat i 
l’objectiu és la capacitació de les famílies per l’alimentació 
saludable i la millora del hàbits alimentaris dels infants i 
adolescents. Es realitzen un total de 19 tallers en els municipis d’ 
Altafulla, La Pobla de Montornès, la Riera de Gaià, Vilallonga del 
Camp, Vila-seca, La Pobla de Mafumet, el Catllar, la Canonja i 
Creixell. Durant els mesos de novembre i desembre de 2014.   

 
C.- XARXA D’INCLUSIÓ 
 C.1.- Ens Comarcal. 

 
� (2.010) Presentació del Pla Comarcal d’Inclusió i Cohesió 

social del Tarragonès a tots els Departaments d’atenció a la 
persona del Consell Comarcal del Tarragonès. 

� (2.010) Presentació del Pla Comarcal d’Inclusió i Cohesió 
social del Tarragonès per tots els Educadors Socials de l’Àrea 
Bàsica de Serveis Socials.  
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� (2.011) Presentació del Pla Comarcal d’Inclusió i Cohesió 
social del Tarragonès a la Comissió Assessora de Seguiment 
de l’Actuació Comarcal el 12/07/2011 

� (2.011) Presentació i sessió formativa a professionals de les 
EBAS sobre el protocol d’acolliment a dones i els seus fills/es 
en situació de risc social derivat de maltractament en 
l’àmbit domèstic.  

� (2.011) Presentació i sessió formativa a professionals de les 
EBAS dels municipis que pertanyen a la Xarxa de Serveis 
Socials del CCT referent a persones en situació de 
dependència i famílies amb membres en situació de 
dependència. 

 C.2.- Territori. 
� (2.010-2014) Participació Pla director d’Infància i 

Adolescència de Catalunya (PDIAC). 
� (2.010-2.015) Participació a l’Espai d’intercanvi de Plans 

d’inclusió de les comarques de Tarragona. 
� (2.012-2.014) Participació al Departament de Benestar i 

Família. Procés de Reformulació dels PLIS : Participació al 
Subgrup de treball: ACCIONS. 

� (2.011-2.013) Promoció i participació Taula de Gent Gran a 
Vila-seca. 

� (2.011-2.015) Participació  en el grup de treball  “ 
Determinants de Salut i desigualtats socials” 

� (2.012-2.015) Participació a la Taula de treball alcohol i 
drogues. 

� (2.012-2.014) Participació conjunta amb el Departament de 
Joventut a la Xarxa Perifèrics. (Xarxa d’ens locals i entitats 
que treballen per a la promoció de la salut i la prevenció en 
l’àmbit de les drogues ) 

� (2.012 -2.015) Participació a la CETIC. Comissió territorial 
interdepartamental de coordinació d’actuacions d’infància i 
adolescència en situació en risc i/o amb disminució. 

� (2.012-2.015) Participació en la Comissió i la Taula de Salut 
Mental del Camp de Tarragona. 

� (2.014 – 2.015) Impuls de la Taula d’Habitatge Social del 
Tarragonès. Espai de treball en xarxa entre els Equips Bàsics 
d’Atenció Social Primària de municipis del Tarragonès amb 
habitatges de lloguer social, el Servei d’assessorament Tècnic a 
l’Atenció Primària (SATASP) de l’Àrea Bàsica de Serveis Socials 
del CCT, el Departament d’Habitatge del CCT i l’Agència 
d’Habitatge de la Generalitat de Catalunya amb la finalitat de 
valoració de nuclis familiars per l’adjudicació d’habitatges 
socials. 

� (2.013-2.015) Taula de coordinació en la gestió d'ajuts 
d'aliments dels Tarragonès. 

� (2.013-2015) Participació al Grup Territorial Violència de 
Gènere. 

� (2.013-2.015) Impuls del Grup Circuït Comarcal Violència de 
Gènere. 

� (2.013 -2.015) Impuls de la Xarxa de Centres Oberts del 
Tarragonès (XCOT). La XCOT és un programa d’intercanvi i 
cooperació entre els Centres Oberts dels municipis de la comarca 
del Tarragonès adscrits a l’Àrea Bàsica de Serveis Socials del 
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Tarragonès. La seva activitats inclou: La Implementació i 
homogeneïtzació d’un model propi comarcal de gestió i 
intervenció educativa,  El servei d’orientació, suport i formació 
als equips educatius dels equipaments i als referents municipals 
i la promoció d’activitats compartides amb i entre els centres. 

� (2.014) Espai de Coordinació amb els ens locals amb Pla de 
Ciutadania i de les Migracions (tècnics del Camp de Tarragona  
Coordinació Territorial de la DGI (Direcció General d’Immigració) 
i Tècnics d’Immigració del Consell Comarcal del Tarragonès i 
Ajuntaments de Constantí, Torredembarra, Vila-seca.  

� (2.015) Presentació del Protocol per a l’Abordatge de la 
Violència Masclista a la Comarca del Tarragonès als diferents 
agents territorials relacionats amb l’àmbit. 10 d’abril de 2.015  

 
D.- PARTICIPACIÓ:  

� (2.011-2015) Consell Consultiu de la Gent Gran. El Consell 
Consultiu de la Gent Gran (CCGG) és un òrgan de consulta i 
participació, creat amb l’objectiu de potenciar i de canalitzar tots 
els aspectes que tenen relació amb les persones grans i les 
associacions de la comarca en tot el que fa referència a la gent 
gran en el dia a dia del Consell Comarcal del Tarragonès. 
Actualment el formen 48 associacions formades per persones 
grans  domiciliades al Tarragonès.  

� Des del Pla d’Inclusió es dinamitza una programació anual 
adreçada a totes les associacions en les que s’inclouen a nivell 
estructural l’Assemblea General i les reunions de Junta 
Permanent i  a nivell d’activitats: La trobada d’Associacions, 
Trobada de Corals, Tallers, Sortides, Xerrades a Associacions, 
Campionats de jocs de Taula i Caminades.  

 
E.- INNOVACIÓ I DISSENY DE PROJECTES:  

E.1.- Disseny de projectes i protocols. 
� (2.010) L’oficina redacta el Projecte “ArtisTots”; que te com 

objectiu promoure un espai de pertinença, interacció social i 
convivència entre joves autòctons i nouvinguts a través de la creació 
artística.  

� (2.011) Elaboració del protocol de 24h d’atenció i acolliment 
d’urgències.  

� (2.011) Elaboració d’un manual d’eines per a la tramitació PIA’ S 
per a les EBAS del CCT. 

� (2011-2014) Elaboració del  catàleg d’activitats comarcals per a 
la gent gran previstes per al 2012-2.013 i 2.014. 

� (2.012) Aplicació d’un circuit de detecció precoç i intervenció 
immediata en casos d’absentisme. 

� (2.013) Millores Tècniques als diferents mòduls del Programa 
Hestia de Gestió dels Serveis Socials Bàsics.  

� (2013) Propostes de programes de col·laboració social en 
administracions publiques. 

� (2.013-2015) Elaboració dels projectes: TASTA, Pont, i “La Millor 
Versió de mi mateixa” 

� (2.013 – 2015) Disseny d’activitats de prevenció de la violència 
de gènere i de promoció del respecte i igualtat de gènere. 
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� (2.015) Elaboració i presentació a l’Ajuntament de Constantí i a la 
Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària del Departament de 
Benestar Social i Família de 2 projectes per accedir al Contracte 
Programa del Pla integral del poble gitano a Catalunya: 
“Diagnosi de la població gitana a Constantí” i “Curs de 
Dinamitzadors de Lleure actiu a Constantí.” 

�  (2.015) Elaboració de la Proposta de Protocol per a l’Abordatge 
de la Violència Masclista a la Comarca del Tarragonès. 

 
 

F.- CONEIXEMENT 
 F.1.- Observatori. 

� (2.010) Facilitar dades demogràfiques sobre el col·lectiu de joves 
a la comarca (Departament de Joventut CCT) 

� (2.010) Informe sobre la realitat del consum de tòxics a la 
comarca. (Comissió de Prevenció de la Delinqüència Juvenil i 
Mediació Comunitària). 

� (2.010-2014) Informes Demogràfics del Tarragonès. 
� (2.010-2014) Informes sobre la situació d’atur als municipis del 

Tarragonès. 
� (2.010 i 2013) Informes sobre el cost del lloguer als municipis 

del Tarragonès. 
� (2.010, 2.013 i 2.014) Informes sobre l’evolució de les 

execucions hipotecàries a la província de Tarragona. 
� (2.010-2.011) Base de dades d’entitats i associacions del tercer 

sector de la comarca. 
� (2.011-2.013) Observatori de la  Vulnerabilitat de la Gent Gran a 

Vila-seca. Enquesta condicions de vida majors de 82 anys no 
vinculat a serveis sociosanitaris. Buidatge, explotació de dades i  
elaboració d’un informe amb els resultats obtinguts, presentat a la 
taula de treball per possibles futures accions al municipi. 

� (2.011) Observatori de la R.M.I (Elaborar els perfils dels 
beneficiaris de la RMI analitzant i identificant aspectes de millora en 
la gestió i intervenció). 

� (2.012-2.013) Observatori dels usuaris de Serveis Socials del 
CCT (Actualitzar el perfil dels usuaris de serveis socials  per 
dissenyar nous projectes  per promoure la inclusió social. 

� (2.011--2.014) Observatori d’infància i prevenció del fracàs 
escolar. 

o  (2.012) Elaboració d’un qüestionari per conèixer la 
realitat dels centres oberts del territori i la seva funció de 
reforç escolar en infants. 

o (2.013) Diagnòstic dels Centres Oberts de l’àrea bàsica de 
Serveis Socials del Consell Comarcal del Tarragonès. Juny-
2013. 

o (2.014) Recull de Dades d’Escolarització al Tarragonès 
2012-2013.  

 
 

�  (2.011) Actualització de les dades de les associacions de gent 
gran que pertanyen a la xarxa de municipis del CCT.  
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�  (2.013) Mapa comarcal de la gestió d’ajuts per aliments a la 
comarca del Tarragonès. 

  
F.2.- Jornades. 
 
Organització 

� (2.010) Organització Jornada de treball: “El desplegament dels 
plans d’inclusió social en el context comarcal”. 17 de desembre 
de 2.010 

� (2.011) Organització de la Jornada “Ètica i responsabilitat 
professional” 21 de novembre de 2.011. – 

� (2.013) Organització de la Jornada: “Més temps; nous reptes: 
“Planifica la segona meitat de la teva vida” 9 d’Octubre de 2.013. 
Adreçada a persones a punt de jubilar-se o acabades de jubilar, 40 
assistents. 

� (2.013) Millorar l’ atenció al ciutadà, formació a càrrec del Grup 
Sural. 

� (2.014) Formació adreçada als tècnics de la Xarxa d’Atenció 
Social Primària del Tarragonès, (Treballadors/es socials  i 
educadors/es socials): 

o Curs de Formació Bàsica en el Model Sistèmic, abril -
setembre 2014. 

o Patiment Infantil, octubre -desembre de 2014. 
o Curs de formació sobre Gestió del temps en les Entrevistes, 

març 2014. 
o Taller pràctic sobre Intervenció en Casos de Mutilació 

Genital Femenina, 29 maig de 2014. 
o Reciclatge de Pias, Copagament, 29 de maig de 2014. 
o Formació i Seguiment de la Renda Mínima, 18 juny de 

2014. 

Participació 
� (2.010 – 2.015) Participació en diverses jornades organitzades 

per altres PLIS del Territori (Tarragona, Reus, Valls i Cambrils) 
� (2.012-2.013) Participació a les “Jornades per a la actualització 

de coneixements i propostes de millora dels Plans Locals 
d’inclusió social”. Departament de Benestar Social i Família de la 
Generalitat de Catalunya. 

� (2.013) Participació en la Jornada : “Ciutats inclusives i Plans 
Locals d’Inclusió en la Construcció Europea.” Barcelona. 7 de 
juny de 2.013 

�  (2.013) Participació en la Jornada de “Determinants socials en 
salut i cronicitat”. Tarragona. 4 de desembre de 2.013. 

� (2.014) Participació a la Jornada : “Els Plans d’Inclusió Social, 
Estat de la Qüestió”. Barcelona. 4 de desembre de 2.014. 
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F.3.- Difusió. 

� (2.010) Presentació del Pla Comarcal d’Inclusió i Cohesió Social 
del Tarragonès a la “II JORNADA POBRESA I INCLUSIÓ SOCIAL” 
– 23 de novembre de 2.010 a la Universitat Rovira i Virgili. 

� (2.010) Presentació del Pla Comarcal d’Inclusió i Cohesió Social 
del Tarragonès a la Jornada “ Noves Polítiques Socials: EL PLA 
LOCAL D’INCLUSIÓ I COHESIÓ SOCIAL DE TARRAGONA. 11 de 
novembre de 2.010. 

� (2.012) Difusió als professionals de la Xarxa de l’Àrea Bàsica de 
Serveis Socials del Tarragonès del Document de Bases i 
propostes del “Pacte per a la lluita contra la pobresa a 
Catalunya”. 

� (2.014) Presentació de l’experiència “TREBALL COMUNITÀRI 
DES DELS SERVEIS SOCIALS DEL TARRAGONÈS” a la JORNADA 
DEL CONGRÈS DE SERVEIS SOCIALS DEL CAMP DE 
TARRAGONA organitzat pels Col·legis professionals de Treball 
Social, Educació Social i Psicologia. Universitat Rovira i Virgila. 9 de 
maig de 2.014. 
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3.- AVALUACIÓ I ACTUALITZACIÓ DEL PLA 
D’INCLUSIÓ I COHESIÓ SOCIAL DEL TARRAGONÈS. 

 
3.1.- IMPACTE DEL PLIS TARRAGONÈS  
 
A l’hora d’avaluar l’ impacte del PLIS com a estratègia transversal per a 
promoure accions a la comarca del Tarragonès per a debilitar els processos 
d’exclusió, fomentar l’autonomia i l’apoderament de les persones, superar el 
marc estricte dels serveis socials i adequar millor les accions a les diverses 
realitats dels municipis de la comarca no podem oblidar el context social en 
que s’han desenvolupat aquests cinc anys i escaig de PLIS: la magnitud de la 
crisi social i econòmica que incrementat el nombre de persones, famílies i 
col·lectius en situació d’exclusió i la disminució dels recursos públics per 
afrontar aquestes situacions. Aquest fet, ha determinat que l’activitat del PLIS 
s’hagi centrat molt més específicament en l’ impuls d’accions concretes (moltes 
d’elles innovadores) i en l’atenció de les situacions de vulnerabilitat i pobresa 
emergent que s’han incrementat a la comarca. Aquest pragmatisme ha fet que 
la creació d’estructures del pla, la seva aprovació política i l’ impuls de la 
participació d’entitats i ciutadania, s’hagin treballat amb un grau d’intensitat 
menor. 
Els aspectes més importants que podem destacar de la contribució del PLIS a 
la millora de la qualitat d’atenció social dels ciutadans i als municipis de la 
comarca ha estat: 
 

� Un notable increment de projectes comunitaris. 
� La incorporació efectiva de l’ impuls de processos de promoció 

d’autonomia i apoderament de les persones en les actuacions socials de 
la xarxa. L’ increment d’atenció assistencial a les famílies s’ha 
complementat també amb la seva participació en programes que tenien 
com a finalitat l’aprenentatge de noves competències i canvis d’hàbits i 
estratègies per afrontar les seves necessitats. 

� L’ampliació de la xarxa preventiva que ha incorporat nous programes i 
amb els quals s’ha donat més cobertura a un major nombre de 
municipis. En la prevenció i l’actuació sobre les situacions de risc s’ha 
prioritzat l’atenció a la infància i la prevenció de la violència en l’àmbit 
familiar. 

� Una increment de la presència i cooperació de l’Àrea de serveis socials 
en i amb els municipis de la comarca que ha generat que, de manera 
directa, s’hagin desenvolupat moltes intervencions en els equipaments 
de proximitat al ciutadà (escoles, casals, centres oberts, espais cívics,...) 

� Un increment i millora del treball en xarxa assumint des del Consell 
Comarcal una posició activa i promotora de multitud d’accions al 
territori amb altres institucions, agents socials i entitats. L’ acció del 
PLIS Tarragonès dins el context de l’Àrea Bàsica connecta millor el 
Consell Comarcal amb l’acció social tant a nivell supracomarcal, 
interadministrativament i territorialment.  

� S’ha produït més coneixement sobre les situacions socials de la 
comarca amb l’elaboració d’ informes i estudis previs que han contribuït 
a adequar millor el disseny de nous projectes i actuacions socials. Molts 
dels projectes són innovadors en la forma de donar resposta a les 
necessitats dels usuaris.  
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Aquesta innovació, en alguns programes, ha  estat reconeguda amb la 
qualificació de “bones pràctiques” que ha fet que els mateixos es 
converteixin en programes pilot que com a experiències es poden 
transferir a d’altres comarques. 

� Ha millorat el treball d’equip de les diferents Unitats Tècniques i ha 
contribuït a la definició d’unes línies d’actuació més clares i concretes. 

 
En un futur cal abordar:  
 

� El reforçament del paper de l’Oficina tècnica del PLACIST per impulsar 
un treball més coordinat respecte l’atenció de les situacions d’exclusió 
entre tots els departaments d’atenció a la persona del Consell 
Comarcal. 

� La consolidació d’estructures pròpies del PLACIST: com el Comitè 
directiu del Pla d’Inclusió, la Comissió Tècnica i  els Grups i les Taules 
de Treball. 

� L’aprovació del Pla per l’òrgan de govern del Consell i l’inici d’un procés 
d’adhesió dels municipis. 

� La millora d’eines de difusió del Pla (presència a la Web i dels seus 
productes: projectes i estudis) 

� La consolidació de l’Observatori. 
� El foment progressiu de processos de participació en els serveis socials. 

 
 

3.2.- OBJECTIUS DEL PLIS TARRAGONES 2.015 
 

Objectiu General 1: Promoure actuacions estratègiques i 
integrals que prioritzin la debilitació dels factors estructurals 
que generen processos d’exclusió social.  
 

1.A.- Impulsar l’aprovació política del Pla d’Inclusió i Cohesió 
Social de la Comarca del Tarragonès. 
 
1.a.1.- Redactar, des de l’Oficina Tècnica, el PLIS del Tarragonès, les seves 
línees estratègiques, els eixos i objectius amb la participació de les diferents 
Unitats de l’Àrea Bàsica de Serveis Socials i els professionals de l’Àrea 
Bàsica 
1.a.2.- Posar el document a disposició del Ple per a la seva aprovació i 
presentar-lo al Consell d’Alcaldes. 
 

1.B.-  Promoure processos de capacitació de l’autonomia de 
grups poblacionals en situació de vulnerabilitat personal i 
socioeconòmica. 
 

1.b.1.-   Capacitar i apoderar a les persones o famílies de la comarca del 
Tarragonès que es troben en  situació de vulnerabilitat personal i 
socioeconòmica a través del Programa “PONT” generant processos de 
millora de confiança i seguretat en les seves pròpies capacitats i nous 
enfocs de resposta a les necessites de la seva vida quotidiana . 
1.b.2.- Promoure accions inclusives en situacions de risc d’exclusió social 
per dones en situació de maltractament a través del programa “La millor 
versió de mi mateixa”. 
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1.b.3.- Capacitar en autonomia personal, afavorir la participació i la cohesió 
ciutadana de les persones nouvingudes a la comarca, amb un millor 
coneixement de la societat i el nostre territori,  a través del “Curs de 
Coneixement de la Societat Catalana i el seu marc jurídic”. 
 

Objectiu General 2: Impulsar accions preventives d’inclusió 
social des d’una òptica comunitària i territorial amb l’objecte de 
reforçar les xarxes familiars, socials i comunitàries i afavorir la 
cohesió social. 
 
2.A.-  Desenvolupar d’accions comunitàries als municipis de la 
comarca per tal de millorar la capacitació de les famílies tant en 
els àmbits relacionals com educatius. 
 
2.a.1.- Consolidar a la comarca del Tarragonès el programa de Tallers 
d’Acció Socioeducativa (TASTA) com un recurs per evitar les situacions de 
desemparament i de risc greu en la infància realitzant una intervenció 
socioeducativa de caràcter preventiu en medi obert i en el municipi on 
resideixen. 
2.a.2.- Millorar les competències parentals de les famílies en situació de risc 
social  a través dels programes TASTA i “Eduquem a casa” aproximant 
noves estratègies educatives, generant xarxes de suport i millorant la relació 
de les famílies amb els recursos de suport familiar externs. 
 
2B.- Generar mecanismes de coordinació, cooperació i 
col·laboració que interrelacionin les actuacions del PLACIST amb 
altres plans territorials d’inclusió i cohesió social existents a la 
comarca. 
 
2.B.1.- Impulsar un grup de treball per establir una línea de coordinació, 
cooperació i col·laboració entre el Pla de Ciutadania i Immigració de la 
comarca  del Tarragonès (incloent els dels municipis de Torredembarra, 
Vila-seca i Constantí) i el Pla d’Inclusió del Tarragonès . 
2.B.2.- Generar mecanismes de coordinació i cooperació amb els Plans 
Educatius d’Entorn de Constantí, Torredembarra i Vila-seca. 
 
Objectiu General 3: Facilitar la creació del treball en xarxa, 
integrat, transversal i proper al territori entre tots els actors 
públics, privats i el tercer sector social. 
 
3.A.- Implicar als departaments d’atenció a la persona del Consell 
Comarcal del Tarragonès en el PLACIST.  
 
3.A.1.- Articulació de la Comissió Tècnica del PLACIST dins l’Àrea de 
Benestar Social. 
3.A.2.- Creació de la Comissió Interdepartamental d’Inclusió Social del 
Tarragonès establint els seus objectius, organització i àmbits de treball. 
3.A.3.- Participació de tots els departament d’Atenció a la persona del CCT a 
la Comissió Interdepartamental d’Inclusió Social. 
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3.B.- Generar, Enfortir i Vincular amb el PLACIST diferents 
espais de treball en xarxa existents a la Comarca. 
 
3.B.1.- Impulsar la Taula d’Habitatge Social del Tarragonès. 
3.B.2.- Potenciar i desenvolupar les activitats educatives i de suport 
organitzatiu de la Xarxa Comarcal de  Centres Oberts. 
3.B.3.- Potenciar la cooperació entre les entitats que gestionen aliments a 
través de la Taula de coordinació en la gestió d’Ajuts d’aliments del 
Tarragonès.  
3.B.4.- Promoure el desenvolupament dins l’estructura del PLIS, d’una 
Taula Tècnica de formació i treball. 
3.B.5.- Participar i cooperar en totes les xarxes de cooperació tècnica i 
administrativa vinculades amb l’atenció social, sanitària, educativa, 
d’habitatge i participació que incloguin la comarca del Tarragonès en el seu 
àmbit territorial. 
3.B.6.- Participació a les Taules Socials Municipals existents a la comarca.  
3.B.7.- Participar conjuntament amb altres departament del CCT amb 
espais de treball en xarxa existents a la comarca relacionats amb els àmbits  
de pobresa, laborals, formatius, sociosanitaris, residencials i de participació 
social. 
3.B.8.- Oferir orientació i assessorament a les regidories de serveis socials 
dels municipis de la comarca respecte a programes d’acció social, protocols 
d’actuació i bases d’ajuts socials relacionats amb l’atenció de situacions de 
risc social, d’exclusió i pobresa. 
 
Objectiu General 4: Dissenyar processos i instruments 
participatius per garantir la implicació de la ciutadana en la 
configuració de les actuacions inclusives. 
 
 4.A. Establir mecanismes de participació (informació, 
deliberació, consulta) amb agents socials i els usuaris dels 
programes i actuacions de serveis socials. 
 
4.A.1.- Impulsar i donar suport a l’activitat del Consell Consultiu de la Gent 
Gran del Tarragonès. 
4.A.2.- Redactar i implementar un document de bones pràctiques per 
promoure i assegurar la participació i l’avaluació dels usuaris en els 
projectes i equipaments adscrits a l’Àrea Bàsica de Serveis Socials. 
4.A.3.- Iniciar durant el 2.015 l’elaboració  d’un document tècnic de 
proposta de Consell de Serveis Socials del Tarragonès. 
 
4.B.- Elaborar i impulsar un Pacte Comarcal a favor de la inclusió 
i la cohesió social i fer-ne el seguiment. 
 
4.B.1.- Promoure des de l’àmbit  comarcal  l’elaboració d’un Pacte a favor de 
la Inclusió i la Cohesió Social obert a l’adhesió dels municipis de la 
comarca. 
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Objectiu General 5.- Promoure pràctiques innovadores en 
l’abordament de les situacions d’exclusió social.  
 
5.A.- Donar  respostes més eficients a situacions i 
problemàtiques d’exclusió social i  vulnerabilitat a la comarca del 
Tarragonès. 
 
5.A.1.- Enfortir el paper de l’Oficina Tècnica d’Inclusió social en el disseny, 
suport  i implementació de nous projectes d’innovació en l’acció social que 
promoguin les diferents Unitats Tècniques de l’Àrea Bàsica de Serveis 
Socials del Tarragonès. 
 

5.B.- Incorporar els criteris de bones pràctiques en matèria 
d’inclusió als projectes i accions que es desenvolupin en el 
territori. 
 
5.B.1.- Promoure una jornada monogràfica de Bones Pràctiques que 
inclogui com a mínim el desenvolupament d’accions en dos àmbits  que 
incideixen en processos o situacions d’exclusió. 
 
Objectiu General 6.- Produir i transferir coneixement sobre la 
situació d’exclusió social a la comarca del Tarragonès, així com 
dels recursos i les actuacions d’inclusió social existents al 
territori. 
 
6.A.- Generar coneixement sobre les desigualtats, els riscos 
d’exclusió social i els recursos per a la inclusió existents al 
territori, aportant indicadors i elements de diagnosi. 
 
6.A.1.- Consolidar l’Observatori de la Inclusió Social del Tarragonès. 
6.A.2.- Cooperar amb altres plans d’inclusió social de la comarca 
(Tarragona) i la Universitat per generar coneixement sobre la situació 
d’exclusió social al Tarragonès. 
6.A.3.- Ampliar i millorar la bateria d’indicadors socials per tant d’assegurar 
una diagnosi dinàmica de les situacions d’exclusió i vulnerabilitat social al 
Tarragonès. 
6.A.4.- Iniciar l’actualització del mapa de recursos comarcals per a la 
inclusió social.  
 
6.B. Establir fórmules per difondre i posar a disposició de qui ho 
necessiti el coneixement sobre la situació de l’exclusió social a 
l’àmbit local i les accions inclusives que s’estan generant a la 
comarca del Tarragonès. 
 
6.B.1.- Aportar informació, a través de la Web del Consell Comarcal del 
Tarragonès, a les administracions , entitats socials i ciutadania sobre la 
situació i el coneixement de l’exclusió social a la comarca, les accions 
inclusives que es desenvolupen i els recursos inclusius existents. 
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El “Document Marc del programa per al desenvolupament de plans d’inclusió 
a Catalunya” (Departament de Benestar Social i Família. Desembre de 2.014) 
orienta l’acció dels plans locals a 6 objectius dels quals se’n  deriven 13 línees 
d’actuació. De la seva anàlisi se n’extreuen les 6 àrees d’actuació que s’han 
d’incorporar dins els PLIS (veure annex)  
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