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La Diputació de Tarragona crea ocupació amb
un pla comarcal destinat a millorar entorns
naturals i urbans a la demarcació
La institució signa un conveni amb els consells comarcals
del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre per
impulsar una nova edició d'aquest pla, que proporcionaran
feina a 50 persones aquest any 2016
Amb l'objectiu de crear ocupació al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre, la Diputació de
Tarragona impulsa un any més els Plans d'ocupació comarcals: una actuació dirigida al conjunt
del territori que beneficiarà les 10 comarques de la demarcació. Els plans d'ocupació comarcals
s'emmarquen en el Pla de Foment de l'Ocupació que la Diputació executa des de l'any 2013 i
que també inclou plans d'ocupació corporatius i plans d'ocupació dels parcs naturals. Tots
aquests plans han proporcionat feina a un total de 300 persones fins ara.
Els plans d'ocupació comarcals es dissenyen específicament per a cada comarca en
col·laboració amb els consells, i tenen com a objectiu millorar entorns naturals i urbans al Camp
de Tarragona i a les Terres de l'Ebre a través d'accions que van des del manteniment i
adequació de camins fins a l'arranjament de mobiliari urbà.
Cada pla tindrà una durada de 6 mesos i estarà integrat per 5 persones: 1 responsable i 4
peons, que hauran de ser, preferiblement, aturats de llarga durada (mínim 6 mesos). Així mateix,
les persones que participin d'aquests plans rebran formació complementària dirigida a millorar
les seves habilitats personals i professionals i afavorir la posterior inserció al mercat laboral. En
total, els Plans d'ocupació comarcals 2016 representaran a la Diputació una inversió de
566.976,80 euros (56.697,68 euros per a cada consell).
Per materialitzar aquest projecte, el president de la Diputació de Tarragona, Josep Poblet, ha
signat avui el conveni amb els presidents dels 10 consells comarcals del Camp de Tarragona i
les Terres de l?Ebre: Joan Maria Sanahuja (Alt Camp), Joaquim Calatayud (Baix Camp), Daniel
Andreu (Baix Ebre), Eva Maria Serramià (Baix Penedès), Josep Pijoan (Conca de Barberà), M.
Carme Navarro (Montsià), Joan Carles Garcia (Priorat), Gemma Carim (Ribera d?Ebre), Carles
Luz (Terra Alta) i Pere Virgili (Tarragonès). A l'acte de signatura, que ha tingut lloc a la Diputació
de Tarragona, també hi han estat presents el diputat delegat de Recursos Humans, i Polítiques
Actives d'Ocupació de la Diputació, Joan Josep Malràs i el director de l'àrea, Àlex Grau.
Un cop rubricat l'acord, Josep Poblet ha destacat l'impuls d'aquesta acció a la formació i
l'ocupació de les persones del nostre territori, i ha assegurat que es tracta d'un instrument de
generació d'oportunitats laborals que pretén reduir l'atur a les nostres comarques. Finalment,
Poblet ha manifestat que la col·laboració dels consells "ens permet identificar millor les
necessitats reals de cada comarca". De la seva part, el president del Consell Comarcal del Baix
Camp, Joaquim Calatayud, en representació de tots els consells, ha fet una valoració molt
positiva dels plans d'ocupació comarcals i ha agraït a la Diputació la seva aposta continuada pel

món local, tant en aquest com en altres àmbits d'actuació.

