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1. OBJECTIU DE L'INFORME

Aquest informe té com a finalitat presentar l'estat d'execució del Pla per a la Inclusió i la Cohesió 
Social  de  l'Alt  Empordà  2013-2016,  un  any  després  d'haver  estat  aprovat  pel  ple  del  Consell 
Comarcal. 

El seguiment i l'avaluació d'aquest Pla es porta a terme mitjançant la Comissió de Seguiment del  
Pla,  un espai  de treball  transversal,  interdisciplinar i  interadministratiu que s'ha constituït  amb 
aquesta finalitat. 

La  Comissió  de  Seguiment  està  integrada  per  un  equip  de  treball  format  pels  tècnics  de  les  
diferents àrees del Consell Comarcal implicades en l'execució, seguiment i avaluació del Pla (Àrea 
de Benestar,  Àrea d'Ensenyament i  Cultura,  Àrea d'Habitatge,  Àrea de Joventut,  Àrea de Medi 
Ambient i Àrea de Promoció Econòmica) així com pels tècnics de Benestar i Promoció Econòmica 
dels ajuntaments de Castelló d'Empúries, L'Escala, La Jonquera i Roses. 

Les principals funcions de la Comissió de Seguiment del Pla per a la Inclusió i la Cohesió Social de  
l'Alt Empordà 2013-2016 són les següents: 

1) Vetllar per l'execució i desenvolupament de les accions que contempla el Pla.

2) Fer el seguiment periòdic de les accions del Pla per conèixer l'estat d'execució i els avenços  
assolits.

3) Informar dels resultats assolits pel Pla per a la Inclusió així com promoure la transparència i  
el  rendiment  de  comptes  en  relació  a  l'execució  d'aquest  instrument  de  planificació 
estratègic d'àmbit comarcal. 

Tal i com va acordar la Comissió de Seguiment en la seva primera reunió de constitució, anualment 
s'emetrà l'informe de seguiment per donar a conèixer el grau de compliment del Pla. 

Aquest  primer  informe  exposa  els  resultats  assolits  un  any  després  d'aprovar-se  el  Pla.  Els 
resultats, sobretot de caràcter quantitatiu, s'expressen en primer lloc segons la temporalitat: curt  
termini (6 mesos-1 any); mig termini (1-2 anys) i llarg termini (2-3 anys).

En segon lloc, els resultats es presenten també per etapa de cicle vital i ordenats també segons la  
temporalitat  de  les  accions.  Les  accions  s'emmarquen  en  els  objectius  estratègics  i  operatius 
definits en cada cas, que es poden consultar en annex.

El  seguiment dels objectius estratègics,  operatius i  les accions s'ha dut a terme mitjançant un 
instrument de gestió compartida entre els tècnics de la Comissió: el Mapa de Seguiment de les  
accions del Pla. Aquest instrument permet actualitzar periòdicament l'estat de les accions, a partir  
de la informació compartida entre els tècnics i agents que intervenen en l'execució del Pla. 
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2. ESTAT D'EXECUCIÓ DE LES ACCIONS SEGONS TEMPORALITAT

Prèviament a presentar l'estat d'execució de les accions del Pla per a la Inclusió i la Cohesió Social  
de l'Alt Empordà 2013-2016, cal recordar algunes dades bàsiques relatives a la temporalització i 
ordenació de les accions del Pla.

El Pla per a la Inclusió i la Cohesió Social de l'Alt Empordà preveu l'execució de 86 accions en el 
termini de 3 anys. El 57% de les accions d'aquest Pla està previst que s'executin en el curt termini  
des del moment de l'aprovació del Pla, en el primer any de vida del Pla (Juliol 2014). El 35% de les 
accions es preveuen a mig termini (a dos anys d'aprovació del Pla: Juliol 2015) i només un 8% estan 
previstes que s'executin a llarg termini (a tres anys d'aprovació del Pla: Juliol 2016).

Gràfica 1: Accions del Pla d'Inclusió segons termini d'execució previst

La classificació de les  accions segons l'etapa de cicle  vital  mostra com un 21% de les accions  
corresponen a la primera etapa vital, la infància, un 20% a l'adolescència i joventut, un 25% a l'edat  
adulta i un 9% a la gent gran. Un 25% de les accions s'ha ordenat sota l'epígraf territori en tant que 
tenen una condició i abast vinculada a la planificació territorial i al desenvolupament local a la 
comarca i repercuteixen en totes les etapes del cicle vital. 

Gràfica 2: Accions del Pla d'Inclusió segons etapa cicle vital i territori
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2.1. ACCIONS A CURT TERMINI

El Pla per a la Inclusió i la Cohesió Social de l'Alt Empordà 2013-2016 ha previst executar al llarg del  
primer any d'implementació del Pla un total de 49 accions a curt termini, la meitat de les accions 
que conté el Pla (Juliol 2014). L'estat d'execució d'aquestes accions mostra com un 61,2% estan en 
curs d'execució o ja s'han executat, un 22,4% de les accions s'iniciaran en els propers mesos, un 
6,2%  de les accions estan pendents -el que vol dir que la Comissió de Seguiment encara ha de  
validar i acordar l'estratègia per a la seva execució- mentre que un 10,5% han quedat descartades 
per dificultats pressupostàries i organitzatives.

Taula 1: Accions a curt termini segons estat d'execució (Juliol 2015)

ESTAT EXECUCIÓ ABSOLUTS PERCENTATGE

PER INICIAR 11 22,4%

EN CURS 17 34,7%

REALITZADES 13 26,5%

DESCARTADES 5 10,2%

PENDENTS 3 6,2%

TOTAL 49 100.00%
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2.2.  ACCIONS A MIG TERMINI

El Pla per a la Inclusió i la Cohesió Social per a l'Alt Empordà 2013-2016 preveu que un total de 30 
accions s'executin en el mig termini (com a molt tard dos anys després de l'aprovació del Pla: Juliol 
2015).  L'estat  d'execució  d'aquestes  accions  mostra  com  un  23,3%  del  total  estan  en  curs 
d'execució o ja s'han executat, el 46,6% estan encara per iniciar i un 30% estan pendents, el que 
vol  dir  que la Comissió de Seguiment encara ha de validar  i  acordar l'estratègia per a la seva 
execució.

Taula 2: Accions a mig termini segons estat d'execució (Juliol 2015)

PER INICIAR 14 46,60%

EN CURS 5 16,70%

REALITZADES 2 6,70%

DESCARTADES 0 -

PENDENTS 9 30,00%

TOTAL 30 100,00%
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2.3. ACCIONS A LLARG TERMINI

El Pla per a la Inclusió i la Cohesió Social per a l'Alt Empordà 2013-2016 preveu que un total de 6  
accions s'executin en el llarg termini (com a molt tard tres anys després de l'aprovació del Pla: 
Juliol 2016). L'estat d'execució d'aquestes accions mostra com un 14,3% del total estan en curs 
d'execució mentre que el  85,7% estan pendents, el  que vol  dir  que la Comissió de Seguiment 
encara ha de validar i acordar l'estratègia per a la seva execució.

        

Taula 3: Accions a llarg termini segons estat d'execució (Juliol 2015)

PER INICIAR -

EN CURS 1 14,3%

REALITZADES -

DESCARTADES -

PENDENTS 6 85,7%

TOTAL 7 100,00%
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2.4. TOTAL ACCIONS PLA INCLUSIÓ I COHESIÓ SOCIAL ALT 
EMPORDÀ 2013-2016

Una visió general de l'estat d'execució del Pla per a la inclusió i la Cohesió Social de l'Alt Empordà 
2013-2016 mostra com aquest primer any d'implementació del  Pla,  s'han executat  o estan en 
procés d'execució un 44,2% del total de les accions. Un 29% de les accions es posaran en marxa en 
els propers mesos mentre que un 21% de les accions estan pendents, el que vol dir que la Comissió 
de Seguiment encara ha de validar i acordar l'estratègia per a la seva execució. Un 5,8% de les 
accions han quedat descartades per dificultats pressupostàries i organitzatives.

Taula 4: Total accions del Pla Inclusió segons estat d'execució (Juliol 2015)

PER INICIAR 25 29,0%

EN CURS 23 26,8% 

REALITZADES 15 17,4%

DESCARTADES 5 5,8%

PENDENTS 18 21,0%

TOTAL 86 100,0 
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3. ESTAT EXECUCIÓ ACCIONS PER ETAPA CICLE VITAL

En aquest apartat es presenta l'estat d'execució de les accions del Pla per a la Inclusió i la Cohesió 
Social 2013-2016 segons les etapes del cicle vital. La finalitat és mostrar en cada cas els avenços 
segregats en la implementació del global de les accions.

3.1. INFÀNCIA
Pel que fa al total de les accions adreçades a l'etapa de la Infància (12 accions), més d'una tercera 
part de les accions (36,8%) estan en curs d'execució o ja s'han executat.  Un 31,6% de les accions 
es posaran en marxa en els propers mesos i un percentatge igual d'accions estan pendents, el que 
vol dir que la Comissió de Seguiment encara ha de validar i acordar l'estratègia per a la seva 
execució.

Taula 5: Total accions etapa Infància del Pla Inclusió segons estat d'execució 

PER INICIAR 6 31,6%

EN CURS 5 26,3%

REALITZADES 2   10,5%

DESCARTADES - -

PENDENTS 6 31,6%

TOTAL 19 100,0%
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3.2. ADOLESCÈNCIA I JOVENTUT

Pel que fa al total de les accions adreçades a l'etapa de l'adolescència i joventut (17 accions), prop 
d'un 30% de les accions estan en curs d'execució o ja s'han executat. El 59% de les accions es  
posaran en marxa en els propers mesos i un 5,8% de les accions estan pendents, el que vol dir que 
la Comissió de Seguiment encara ha de validar i acordar l'estratègia per a la seva execució. Un 5,8% 
de les accions han quedat descartades per motius pressupostaris o organitzatius.

Taula 6: Total accions etapa Adolescència i Joventut del Pla Inclusió segons estat d'execució 

PER INICIAR 10 59,1

EN CURS 4 23,5

REALITZADES 1 5,8

DESCARTADES 1 5,8

PENDENTS 1 5,8

TOTAL 17 100,0
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3.3. EDAT ADULTA

Pel que fa al total de les accions adreçades a l'etapa de l'edat adulta (20 accions), un 50% de les  
accions ja s'han executat, un 15% estan en curs d'execució, un 5% s'iniciaran en els propers mesos i  
un 30% estan pendents, el que vol dir que la Comissió de Seguiment encara ha de validar i acordar 
l'estratègia per a la seva execució. 

Taula 7: Total accions etapa Edat adulta del Pla Inclusió segons estat d'execució 

PER INICIAR 1 5,0%

EN CURS 3 15,0%

REALITZADES 10 50,0%

DESCARTADES 1 5,0%

PENDENTS 5 25,0%

TOTAL 20 100,0
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3.4. GENT GRAN

Pel que fa al total de les accions adreçades a la gent gran (7 accions), un 44,4% de les accions ja 
s'han executat o estan en curs d'execució, un 11,2% es posaran en marxa en els propers mesos i  
un 44,4% estan pendents, el  que vol  dir  que la Comissió de Seguiment encara ha de validar i 
acordar l'estratègia per a la seva execució. 

Taula 8: Total accions adreçades a la gent gran del Pla d'Inclusió segons estat 
d'execució (Juliol 2015)

PER INICIAR 1 11,2%

EN CURS 4 44,4%

REALITZADES - -

DESCARTADES - -

PENDENTS 4 44,4

TOTAL 9 100,0
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3.5. TERRITORI

Pel que fa al total de les accions estratègiques per al conjunt del territori (18 accions), un 35% de 
les accions  ja  s'han executat  o estan en curs d'execució,  un 30% es posaran en marxa en els 
propers mesos i un  20% estan pendents, el que vol dir que la Comissió de Seguiment encara ha de 
validar i acordar l'estratègia per a la seva execució. En aquest àmbit, un 15% de les accions han 
quedat descartades per motius pressupostaris o organitzatius.

 

Taula 9: Total accions adreçades a la gent gran del Pla d'Inclusió segons estat 
d'execució

PER INICIAR 6 30,0%

EN CURS 6 30,0%

REALITZADES 1 5,0%

DESCARTADES 3 15,0%

PENDENTS 4 20,0%

TOTAL 20 100,0

12

20 ACCIONS

35%
20 %30% 15%

= ?

Per iniciar

En curs

Realitzades

Descartades

Pendents

6

6

1

3

4



4. RESUM ESTAT DESENVOLUPAMENT ACCIONS DELS 
OBJECTIUS ESTRATÈGICS PLA INCLUSIÓ I COHESIÓ SOCIAL 
ALT EMPORDÀ 2013-2016

Aquest darrer apartat mostra el conjunt de les accions ordenades per objectius estratègics amb la  
finalitat  de  copsar  el  grau  de desenvolupament  de les  prioritats  marcades  pel  Pla  d'Inclusió  i 
Cohesió Social Alt Empordà 2013-2016.

Aquest Pla va establir 18 objectius estratègics ordenats per etapa del cicle vital i per territori, com 
resumeix la figura següent.

Figura 1: Objectius estratègics per etapa vital i territori 
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8) Promoure participació adolescents 
i joves  en afers públics

10) Facilitar trajectòries vitals 
emancipació joves 

6) Reforçar recursos caràcter 
preventiu en àmbit salut

9) Promoure ocupabilitat i  emprenedoria 
 joves  incentivant cooperativisme 

i autoocupació

5) Millorar accés a formació i 
oportunitats laborals a la comarca

15) Reforçar transport públic per garantir 
accés cursos especialitzats

14) Promoure'envelliment actiu 
amb projectes comunitaris

1) Combatre pobresa infantil activant recursos i 
 treball  coordinat entre agents 

2) Promoure treball preventiu amb famílies per  
fomentar autonomia i apoderament educació

3) Facilitar formació integral temps de lleure i 
fomentar educació en valors 

4) Potenciar benestar emocional en 
centres educatius per prevenir situacions

 risc i violència

13) Prevenir situacions risc relacionada  
salut, violència física, psíquica o sexual

11) Combatre principals factors  risc
 exclusió social a la comarca

12) Fomentar autonomia i apoderament 
població origen estranger en situació risc 

16) Planificar recursos sociosanitaris 
gent  gran 

17) Millorar xarxa transport públic per 
garantir accés recursos inclusius

18) Planificar accés, distribució i gestió 
recursos i serveis inclusius

Infància

Edat adulta

Gent gran

Adolescència  Joventut

Territori

7) Reforçar model temps lleure 
participatiu i en valors socials



Com es pot observar en la gràfica següent, una visió general de la implementació del Pla mostra 
com 12 dels 18 objectius estratègics tenen aproximadament la meitat de les accions executades o 
en curs i l'altra meitat de les accions pendents de posar en marxa. 

Les  accions  que es  corresponen a d'altres  4  objectius  estratègics  es  posaran en marxa  en els  
propers mesos mentre que les accions que pertanyen a l'objectiu estratègic 17 que correspon a la 
millora de la xarxa de transport intracomarcal per garantir l'accés als recursos inclusius en tot el 
territori s'han descartat per raons pressupostàries I organitzatives. 
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Gràfica 3: Desenvolupament accions dels objectius estratègics del Pla per a la Inclusió i la Cohesió Social 
de l'Alt Empordà 2013-2016

                                              Objectius estratègics Accions

1. COMBATRE POBRESA INFANTIL PROMOVENT POLÍTIQUES PREVENTIVES
2. PROMOURE TREBALL PREVENTIU AMB FAMÍLIES PER FOMENTAR AUTONOMIA I APODERAMENT INFANTS

3. FACILITAR FORMACIÓ INTEGRAL TEMPS DE LLEURE I FOMENTAR EDUCACIÓ VALORS  A TOTS INFANTS COMARCA 
4. POTENCIAR TREBALL EMOCIONAL EN CENTRES EDUCATIUS PER PREVENIR SITUACIONS RISC I VIOLÈNCIA EN INFANTS

5. MILLORAR ACCÉS FORMACIÓ I OPORTUNITATS LABORALS ADOLESCENTS I JOVES 
6. REFORÇAR RECURSOS PREVENTIUS EN SALUT PER ADOLESCENTS I JOVES 

7. REFORÇAR TEMPS LLEURE PARTICIPATIU I EN VALORS SOCIALS 
8. PROMOURE PARTICIPACIÓ ADOLESCENTS I JOVES EN AFERS PÚBLICS

9. PROMOURE OCUPABILITAT I EMPRENEDORIA JOVES INCENTIVANT COOPERATIVISME I AUTOOCUPACIÓ
10. FACILITAR TRAJECTÒRIES EMANCIPACIÓ JOVES TENINT EN COMPTE DIFICULTATS JOVES AMB DISCAPACITAT I EX-TUTELATS

11. COMBATRE PRINCIPALS FACTORS RISC EXCLUSIÓ SOCIAL COMARCA
12. FOMENTAR AUTONOMIA I APODERAMENT POBLACIÓ ORIGEN ESTRANGER EN SITUACIÓ RISC 

13. PREVENIR SITUACIONS RISC RELACIONADES AMB SALUT, VIOLÈNCIA FÍSICA, PSÍQUICA O SEXUAL I/O TRATA
14. PROMOURE ENVELLIMENT ACTIU AMB PROJECTES COMUNITARIS 

15. REFORÇAR TRANSPORT PÚBLIC INTRACOMARCAL PER GARANTIR ACCÉS PERSONES GRANS A RECURSOS ESPECIALITZATS
16. PLANIFICAR ESTRATÈGICAMENT RECURSOS SOCIOSANITARIS PER GENT GRAN 

17. MILLORAR TRANSPORT PÚBLIC  INTRACOMARCAL I CONNEXIÓ MUNICIPIS PER GARANTIR ACCÉS RECURSOS INCLUSIUS
18. PLANIFICAR ESTRATÈGICAMENT ACCÉS, DISTRIBUCIÓ I GESTIÓ RECURSOS I SERVEIS INCLUSIUS 

4

1

1

1

1

1

1

2

1

3

8

5

1

3

1

2

1

2

1

1

1

6

1

1

1

2

1

4

1

1

2

1

1

2

2

1

6

1

2

1

2

1

1

3

Descartades
Pendents
Per iniciar
En curs
Executades


