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PLANS LOCALS D’INCLUSIÓ SOCIAL
Situació actual
 La majoria dels Plans Locals d’Inclusió Social s’inicien
entre 2006 i 2009
 En l’actualitat hi ha 41Plans en funcionament, en
diferent grau d’evolució
 La majoria d’aquests ja ha passat l’etapa d’estudi,
anàlisi i diagnosi per conèixer la realitat del territori.
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POTENCIALITATS
 Els Plans Locals d’Inclusió Social permeten:
 1) identificar millor les situacions i els problemes
socials que generen o poden generar exclusió social,
 2) identificar els col·lectius que ja estan en situació
d’exclusió o aquells emergents que poden acabar-hi
entrant, i
 3) identificar millor els recursos existents en el territori
per poder comprovar si estan organitzats o no, si
treballen en xarxa, o no, etc....
 4) proposar i impulsar polítiques socials i accions
concretes adequades a l’entorn social i econòmic.
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PER QUÈ REFORMULAR ELS PLIS?

 Necessitat de superar una visió molt centrada en l’anàlisi i
avançar cap a un model més centrat en l’acció
 Necessitat i oportunitat d’analitzar i aplicar les lliçons
apreses en aquests anys de trajectòria
 Necessitat de reafirmar la validesa dels PLIS reubicant-los
en el marc social i econòmic actual
 Necessitat d’adequació del marc teòric, concebut en un
moment de bonança, a la situació de crisi actual
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ACTUACIONS A REALITZAR AL 2013

 Mantenir els Plans que hi ha actualment en el
Contracte Programa de 2013
 Manteniment de les Oficines Tècniques.
 Manteniment d’una aportació per a la posada
marxa d’accions concretes i innovadores.
 Incorporació d’una clàusula que reflecteixi
necessitat de coordinació amb els Plans
Desenvolupament comunitaris i els Plans
ciutadania i Immigració
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ACTUACIONS A REALITZAR AL 2013.

 Reformular el Programa de Plans Locals d’inclusió
social per ser aplicat al CP 2014 :
 Model per a la intervenció global, integrada i
participativa: revisió del Document Marc i de la fitxa 8.
 Suport en la definició de les possibles línies d’acció a
implementar
 Establiment de ponts que facilitin la coordinació
d’esforços
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Procés de reformulació. Fases prèvies

 Es va fer una reunió inicial amb els PLIS de cada territori:
 Detectar necessitats i establir una primera prioirització.
 Demanar voluntaris per formar part dels grups de treball,
que, alhora, actuen com a enllaç entre el grup de treball i els
PLIS del territori.

 Es va convocar al Grup de Treball que va redactar l’eix
d’Estratègies Territorials del Document de propostes de
lluita contra la pobresa… per informar de l’inici de les
activitats i dels objectius d’aquestes.
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Procés de reformulació. Organització:

 S’han creat 3 Grups de Treball en els quals estan
representats l’ICASS, la DGACC (PDC), els PLIS dels
àmbits territorials de Barcelona, Girona, Lleida i
Tarragona, l’ACM i la FMC:
 Desenvolupament metodològic
 Treball en xarxa
 Propostes d’accions
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Grup de Treball Desenvolupament Metodològic(I):

 Objectiu General:
 Promoure directrius consensuades que facilitin el
procés de desenvolupament dels Plans i la
implementació de les accions que corresponen a les
mesures aprovades als Plans d’Acció, mitjançant la
coordinació i cooperació de les organitzacions
implicades
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Grup de Treball Desenvolupament Metodològic(II):
 Objectius Específics:
 Definició d’estructura mínima comuna d’un PLIS: adaptat a la
situació actual dels objectius previstos als PLIS.
 Analitzar els documents metodològics existents i proposar la revisió
i adequació a la situació actual d’aquells que no siguin prou
vigents, en el marc de la Guia Metodològica.
 Analitzar el procés d’avaluació a partir de la Guia metodològica de
la Diputació de Barcelona de 2012 i diferents eines de
coneixement, i veure la seva aplicabilitat en els diferents territoris.
 Analitzar els diferents Registres administratius que utilitzen els ens
locals, i altres que es puguin fer servir, per estudiar la informació
comuna, comparable i que es pugui convertir en indicador
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Grup de Treball Desenvolupament Metodològic(III):
 Productes dels Objectius específics:





Nova redacció de la Fitxa 8 del Contracte Programa
Nova redacció del Document Marc.
Document de pautes per a l’avaluació dels PLIS.
Bateria d’indicadors comuna que siguin sòlids, aplicables i
viables en la seva recollida de dades, a partir dels indicadors
previstos a altres documents com ara PESSC, PALMSS,
RUDEL, Guia Metodològica
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Grup de Treball de Treball en Xarxa (I):
 Objectiu General:
 Proposar sistemes metodològics que facilitin el treball
en xarxa a nivell intern i extern, és a dir, dins del propi
ens local, amb la resta d’Administracions Públiques i
amb la resta d’agents socials i econòmics del territori,
per tal de compartir accions i mitjans, amb la voluntat
de sumar esforços i evitar duplicitats en la lluita contra
l'exclusió social.
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Grup de Treball de Treball en Xarxa (II):
 Objectius Específics
 Establir circuits i criteris de treball conjunt que facilitin el
coneixement, la coordinació i la col·laboració entre els
diferents plans i òrgans de participació de la Generalitat i del
territori.
 Establir estratègies globals comunes i criteris de treball
conjunt entre les Administracions (Generalitat i Ens locals) i
els Agents socials (entitats, col·legis professionals,...).
 Potenciar les relacions i contactes mitjançant dinàmiques de
treball entre les oficines del mateix territori pel tal d’establir
canals de comunicació que afavoreixin la difusió, la
comunicació i l’ intercanvi d’experiències dels plans locals.
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Grup de Treball de Treball en Xarxa (III):
 Productes dels Objectius específics:
 Informe d’anàlisi i avaluació dels diferents plans actius al
territori (punts forts, punts febles, trets en comú, col·lectiu
destinatari de les accions, àmbits d’actuació, nivell de
participació existent, coneixement i coordinació dels
tècnics del territori,etc.).
 Document de propostes per potenciar el treball en xarxa.
 Organització de reunions entre les diferents Plans d’un
territori per estudiar els punts comuns i iniciar processos
de cooperació.
 Organització de jornades per difondre bones pràctiques
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Grup de Treball de Proposta d’Accions (I):
 Objectiu General:
 Analitzar i dissenyar accions i metodologia
d’intervenció en l’àmbit de la inclusió social,
transferibles i fàcilment aplicables a la realitat
dinàmica.
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Grup de Treball de Proposta d’Accions (II):
 Objectius Específics:
 Establir criteris pel disseny o reformulació de propostes
orientades a la intervenció.
 Detectar accions que siguin considerades com a bones
pràctiques.
 Difondre actuacions i fomentar el intercanvi d’accions
considerades bones pràctiques entre les oficines
tècniques del PLIS’s
 Dissenyar noves accions tipus que puguin ser replicables
en els diferents territoris.
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Grup de Treball de Proposta d’Accions (III):
 Productes dels Objectius específics:
 Fitxa per la detecció de Bones Pràctiques Locals en
Inclusió Social (s’adjunta model en l’annex 1 modificat,
pendent elaborar Criteris de bones pràctiques propera
reunió 20-12-12).
 Relació de bones pràctiques, detectades i proposades,
elaborades a partir de criteris consensuats.
 Jornades de presentació de bones pràctiques.
 Catàleg
d’accions
tipus
(per
desenvolupar
progressivament, més enllà de la reformulació tècnica
dels PLIS’s).
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ACTUACIONS A REALITZAR A PARTIR DE 2014.

 Seguiment i assistència en la implementació del nou
model
 Manteniment dels grups de treball actuals com a
grups centrats en la millora continua
 Celebració de jornades d’intercanvi de bones
pràctiques
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Moltes gràcies
xavier.delgado@gencat.cat
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www.gencat.cat/benestarsocialifamilia

