
Priorització de propostes d’actuacions - Pla de treball CMIB

Dinàmica participativa – Plenari de 5/7/2017
INFORME DE RESULTATS sobre les propostes aportades i valorades per membres del CMIB

OBJ 7/9

Dins Eix 1. PLENA CIUTADANIA - 1.2. Plantejar estratègies i accions que afavoreixen la igualtat 

d’oportunitats per superar la vulnerabilitat des d’una perspectiva interseccional. 

OBJECTIU 7/9: 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.

Num. De 

proposta

PROPOSTES ORDENADES PER ORDRE DE MAJOR PUNTUACIÓ. 

S'han marcat en verd les propostes que es poden desenvolupar des del Consell, altres es traslladaran a

altres instàncies. 

TOTAL 

PUNTUACIÓ 

atorgada a 

cada proposta

11

Garantir els drets i deures de les persones en aquells sectors on hi ha una presència important de 

persones migrades i que estan més precaritzats (Treball de la llar i de les cures, hostaleria, cambreres de 

pis...) mitjançant la sensibilització, incidència i denúncia.
23

S'està 

realitzant, 

GT Llar

3

Posar en marxa mesures de sensibilització per les empreses. Elaborar materials que expliquin els diferents 

tipus de targeta que existeixen, quines son les vies de contractació per cada un dels tipus de permís, que 

suposa per l’empresa i per la persona. En definitiva, combatre la por a la contractació amb informació.

16

10

Promoure la formació en sectors de treball diferents als habituals (Treball de la llar i de les cures, 

hostaleria, cambreres de pis, construcció...) així com reclamar agilitat en l’homologació de titulacions 

estrangeres perquè les persones puguin desenvolupar-se en allò en el qual son professionals.
12

8

Demanar a l’Ajuntament que les empreses municipals estableixen acords de gestió de la diversitat i de no 

discriminació signats amb les organitzacions sindicals representades a l’empresa
10

7
Fer Informe de la diversitat en els serveis públics municipals

8

6

Publicació i difusió d’un informe anual sobre beneficis i bones pràctiques  d’una gestió efectiva de la 

diversitat que faci èmfasi en l’avantatge competitiu que suposa per a les organitzacions a partir de casos 

d’èxit provats.
6

9

Promoure la realització dels  mòduls de coneixements laborals i de la societat catalana previstos en la Llei 

d’acollida de Catalunya 6

1

EXEMPLE. Proposar entrevistes o falques informatives en mitjans de comunicació en relació a l’activitat del 

CMIB, amb la participació de diverses entitats del Consell 5

4

Facilitació de l’apropament entre empreses i  pools de talent divers poc visibilitzats a partir de la celebració 

de jobmarkets sectorials.
4

5

Reconeixement públic d’aquelles empreses que fomenten la diversitat en el si de les seves organitzacions 

amb l’atorgament d’un premi. 2

2

EXEMPLE. Convocar un grup de treball per elaborar propostes o accions que facilitin la gestió de la 

diversitat a les empreses, i la inserció sociolaboral, amb la participació d’empreses, entitats 

d’intermediació, institucions o xarxes, incloent BCN Activa. 0

3
Formació del grup de treball de propostes  i estratègies

0



OBJ 34

Eix 2. INTERCULTURALITAT. -  2.2.   Afavorir la relació de les entitats del CMIB amb actors socials 

i institucionals, a la ciutat i als Districtes.

OBJECTIU 34: Donar més 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.

Num. De 

proposta

PROPOSTES ORDENADES PER ORDRE DE MAJOR PUNTUACIÓ. 

S'han marcat en verd les propostes que es poden desenvolupar des del Consell, altres es traslladaran a

altres instàncies. 

TOTAL 

PUNTUACIÓ 

atorgada a 

cada proposta

8
Realitzar accions per afavorir la integració dels treballadors a l’entorn del seu barri

13

4

Propiciar el contacte entre els casals de barri i centres cívics amb les comunitats i entitats de persones 

migrades perquè les activitats organitzades per aquestes comunitats puguin ser realitzades en aquests 

espais. 
10 Previsió

7

Generar o actualitzar una eina de difusió (tríptic, Catàleg del CMIB...) sobre l’activitat i serveis que 

s’ofereixen des de les entitats del Consell  que sigui de fàcil accés per a les diverses àrees i serveis de 

l’administració i pugui ser d’utilitat per fer entrega a grups d’interès potencials. 9

En procés,

Catàleg 

virtual 

disponible.

9

Fer trobades a les seus de les associacions, per a joves i adults, per  informar sobre la seva integració al 

mercat laboral
7

1

Realitzar contactes i accions per afavorir i diversificar la participació de persones representants del CMIB 

en diferents òrgans i espais de participació: Consells sectorials, Consells de barri o espais d’acció 

comunitària als barris, entre d’altres.
5 Previsió

2

Formar i animar a les persones de les entitats del Consell a participar en els òrgans de participació 

ciutadana, com per exemple els consells de barri. 5 Previsió

3

Donar informació i propiciar l’apropament, a través de trobades o sessions de treball, a serveis i agents de 

proximitat com són: SOAPI, PIADs, Centres Cívics i Casals de barri, Servei d’educació: Escoles d’adults, 

Centres oberts per a infants, etc. 5

6

Promoure el treball conjunt en projectes de caire social que es beneficiïn de l’expertesa i capacitats de les 

parts.  4

5

Fomentar intercanvis entre ambdós grups d’agents (entitats CMIB i agents de proximitat) a fi de prendre 

consciencia de les activitats respectives, explorant  així col·laboracions de caire sensibilitzador i/o 

pedagògic. 0

Notes: 

  - Observació del gup 1 a la proposta 3 de l'obj. 34: que aquest agents s'aproximin a les persones i comunitats (que 

no esperin que hi vagin)

  - Una part de les propostes les podríem considerar més aviat com a possibles propostes a recollir per part del grup de treball a 

crear, és a dir, que ja constituirien un avanç per adreçar a alguna altra Àrea de l'ajuntament o una altra administració.

  - PUNTUACIONS ADAPTADES - les mes valorades mes punts, adaptant a entre 1 i 5 punts (maxim = 5). 


