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 Accions prioritzades del Pla de Treball del CMIB 
 
 Després de la votació de les entitats a la sessió plenària de l’ 1 de desembre de 2016, es  va 
establir el següent ordre d’ accions a  treballar el proper any 2017  ( respecte a  15 accions, 
prioritzades  per la comissió permanent  del CMIB, del total de 65 accions del Pla de Treball).   
 

 

1. Elaboració de comunicats amb el posicionament del Consell respecte temàtiques rellevants 
que afecten negativament a les persones immigrades (llei d’estrangeria, CIE, persones 
refugiades, tràfic de persones, situacions de discriminació i explotació laboral, racisme i 
xenofòbia...) i donar visibilitat interna i externa al posicionament del CMIB. Promoure 
declaracions institucionals  del plenari municipal  en aquells temes que el CMIB consideri d’ 
especial rellevància, i que es promogui l’ adopció de les mesures necessàries pel seu 
compliment. ( 21 vots) 
 

2. Facilitar informació i formació sobre els canals existents de denúncia de situacions 
discriminatòries que es produeixen a la ciutat (Oficina per la No Discriminació OND, 
Sindicatura de Greuges de Barcelona, Fiscalia Provincial de Barcelona - Servicios de Delitos 
de Odio y Discriminación, entitats...)  ( 17 vots ) 
 

3. Fer propostes, a partir d’un grup de treball, de mesures d’acció positiva per millorar les 
oportunitats de les persones d’origen estranger (presència als mitjans de comunicació, 
representació política, accés al mercat laboral ...). Realitzar un grup de treball que generi 
propostes i estratègies que facilitin la implementació de la gestió de la diversitat a les 
empreses.  ( 16 vots ) 

 
4. Fer propostes per afavorir la participació de persones d’origen estranger en els espais de 

decisió públics.  ( 14 vots ).   
 
5. Realitzar anualment la Trobada d’entitats com un espai de visibilitat de la diversitat i   

interacció amb la ciutadania  ( 14 vots )   
 

6. Donar visibilitat a les entitats del Consell en les diferents àrees i serveis de l’administració 
municipal i especialment en les institucions i agents educadors de proximitat.  ( 14 vots ) 
 

7. Promoure i reclamar la representativitat i la visibilitat de persones d’orígens diversos en els 
mitjans de comunicació municipals i d’altres espais. ( 12 vots ) 
 

8. Col·laborar en les accions de sensibilització institucional a nivell municipal adreçades als 
serveis municipals per evitar i combatre el racisme, la xenofòbia i la islamofòbia  ( 12 vots ) 
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9. Crear un protocol per recollir, vehicular i fer seguiment de les situacions de discriminació, 

dificultats administratives o altres situacions de vulneració de drets que afecten a les 
persones immigrades. ( 12 vots ) 

 
10. Fer acció/ons de sensibilització per donar visibilitat a la situació de les persones refugiades. 

( 10 vots ) 
 

11. Creació de grups consultors i de treball que proposin respostes a les dificultats i barreres en 
l’exercici dels drets humans. ( 10 vots ) 

 
12. Generar nous canals de comunicació amb els interlocutors polítics de les diferents 

administracions públiques, especialment amb la Comissionada i la tinença d’alcaldia de 
referència. ( 10 vots ) 

 
13. Fer Sessions informatives sobre temes que afecten a l’exercici de drets. ( 7 vots ) 

 
14. Crear un espai de trobada entre la CP i la Comissió Directora de la Xarxa intercultural i 

buscar sinèrgies per afavorir la incidència. ( 5 vots ) 
 

15. Promoure la participació de les entitats a la Comissió d’Opinió d’Urgència (COU), grups 
consultors i/o comissions que es puguin crear (facilitar informació prèvia per contextualitzar 
la temàtica).  ( 3 vots ) 

 
 

 

 
 

 

 

 

 


