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PLA LOCAL PER A LA INCLUSIÓ I COHESIÓ SOCIAL 
DE CONSTANTÍ 2010 -2013 

 
 

EIX 1: COHESIÓ I PARTICIPACIÓ SOCIAL   
OBJECTIUS  

1.1.- Reforçar el sentiment de pertinença i identificació dels ciutadans al 
municipi de Constantí. 
1.2.- Millorar la projecció i la imatge pública del municipi de Constantí. 
1.3.- Enfortir la xarxa associativa d’entitats. 
1.4.- Estimular la participació social de la ciutadania. 
1.5.- Promocionar el voluntariat i la creació de xarxes de col�laboració 
social. 
1.6.- Generar espais de trobada per la ciutadania. 
 

 

EIX 2: ATENCIÓ I PREVENCIÓ DE LES SITUACIÓNS D’EXCLUSIÓ SOCIAL 
OBJECTIUS  

2.7.- Enfortir i millorar el departament de serveis socials. 
2.8.- Detectar  les necessitats socials del municipi i millorar el seu 
coneixement. 
2.9.- Millorar l’atenció a les discapacitats, dependència i a la gent gran. 
2.10.- Agilitzar i difondre els criteris i protocols d’urgència social al 
municipi. 
2.11.- Afavorir la participació dels infants, adolescents i joves desafavorits 
i nouvinguts en les activitats socioeducatives i esportives. 
2.12.- Prevenir la desestructuració familiar. 
 
 

 

 

EIX 3 EDUCACIÓ PER LA CONVIVÈNCIA I PREVENCIÓ DE CONDUCTES DE RISC 
OBJECTIUS  

 
3.13.- Promoure la resolució positiva dels conflictes. 
3.14.- Sensibilitzar la població vers la interculturalitat i el respecte a la 
diversitat per promoure la igualtat i la inclusió social. 
3.15.- Potenciar programes d’acollida i coneixement de l’entorn adreçats 
a les famílies nouvingudes. 
3.16.- Proporcionar suport educatiu a les famílies. 
3.17.- Impulsar programes de promoció de la salut i de prevenció de 
conductes de risc. 
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EIX 4:  FORMACIÓ I INSERCIÓ LABORAL 
OBJECTIUS 

 
4.18.- Facilitar l’accés i augmentar l’oferta de formació ocupacional i 
professional a partir de la iniciativa municipal. 
4.19.- Prevenir el fracàs escolar i facilitar la transició escola- treball. 
4.20.- Enfortir les polítiques actives d’ocupació. 
4.21.- Promoure la responsabilitat social de les empreses en relació a la 
integració laboral de col�lectius amb discapacitats, desafavorits i 
treballadors immigrants. 
4.22.- Generar una xarxa de cooperació educativa al municipi per 
incrementar i optimitzar les actuacions educatives al municipi. 
 

 

 

EIX 5: TRANSVERSALITAT I OPTIMITZACIÓ DE RECURSOS 
OBJECTIUS  

 
5.23.- Impulsar la transversalitat entre les àrees i departaments 
municipals d’atenció a les persones.  
5.24.- Millorar el coneixement i l’accessibilitat dels ciutadans als recursos 
i equipaments públics. 
5.25.- Descentralitzar els serveis municipals. 
5.26.- Aconseguir més recursos econòmics pel desenvolupament de 
projectes socials. 
 


