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Elements de context i procés d’elaboració

Diagnosi de les discriminacions
millorar les polítiques de garantia

drets a Mataró
L’any 2017, l’Àrea d’Acció Social de l’Ajuntament de MataróL’any 2017, l’Àrea d’Acció Social de l’Ajuntament de Mataró

realització d’un diagnòstic en matèriamatèriamatèriamatèria dededede discriminacionsdiscriminacionsdiscriminacionsdiscriminacions

propostes per a l’articulació d’un Servei per a la Garantia

propostes per donar impuls a les polítiques municipals en

Des de la perspectiva de l’Ajuntament de Mataró, la voluntat

entre d’altres, en l’adhesió de la ciutat a la Carta Europea

Pla Mataró 2022, un dels eixos del qual se centra en la “Igualtat

del Pla de Convivència 2018-2022, que contempla entre

banda, des d’alguns serveis municipals hi havia la percepcióbanda, des d’alguns serveis municipals hi havia la percepció

comportaven nous reptes en matèria d’exercici de drets i

2

discriminacions i proposta per

garantia i promoció dels

Mataró va demanar a la DiputacióDiputacióDiputacióDiputació dededede BarcelonaBarcelonaBarcelonaBarcelona un assessorament per a la
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Mataró va demanar a la DiputacióDiputacióDiputacióDiputació dededede BarcelonaBarcelonaBarcelonaBarcelona un assessorament per a la

discriminacionsdiscriminacionsdiscriminacionsdiscriminacions iiii garantiagarantiagarantiagarantia iiii promociópromociópromociópromoció dededede dretsdretsdretsdrets, que comportés alhora la formulació de

Garantia i la Promoció dels Drets a Mataró o, alternativament, per fer altres

en aquest àmbit.

voluntat de revisar i impulsar les polítiques en aquest àmbit s’emmarquen,

Europea per a la Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat; l’aprovació del

“Igualtat d’oportunitats per a la cohesió social i territorial”; i l’aprovació

les actuacions previstes la creació d’una Oficina de Drets Civils. D’altra

percepció que els canvis socials viscuts a la ciutat en els últims anyspercepció que els canvis socials viscuts a la ciutat en els últims anys

lluita contra les discriminacions.



Elements de context i procés d’elaboració

ObjectiusObjectiusObjectiusObjectius iiii àmbitàmbitàmbitàmbit temàtictemàtictemàtictemàtic deldeldeldel projecteprojecteprojecteprojecte

Elaborar una diagnosi dels mecanismes de detecció i atenció 

existents a l’Ajuntament de Mataró en matèria de garantia i 

GENERAL

Elaborar una diagnosi dels mecanismes de detecció i atenció 

existents a l’Ajuntament de Mataró en matèria de garantia i 

promoció dels drets i lluita contra la discriminació.

Diagnosticar la situació pel que fa a la resposta institucional a les 

problemàtiques en matèria de garantia i promoció de drets i lluita 

contra la discriminació

ESPECÍFIC

contra la discriminació

Formular propostes per millorar les polítiques i mesures 

existents en aquest àmbit.
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Elaborar una diagnosi dels mecanismes de detecció i atenció 

existents a l’Ajuntament de Mataró en matèria de garantia i 

Elaborar una diagnosi dels mecanismes de detecció i atenció 

existents a l’Ajuntament de Mataró en matèria de garantia i 

Diagnosticar la situació pel que fa a la resposta institucional a les 

problemàtiques en matèria de garantia i promoció de drets i lluita 

Formular propostes per millorar les polítiques i mesures 
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Fases

Equipament de centralitat serveis 

juvenils i polítiques de joventut
Desembre
2017

Febrer
2018

Contextualització

Documental

Fase de diagnòstic

Qüestionari i

entrevistes

Conclusions Conclusions Conclusions Conclusions 

dddde la e la e la e la 

diagnosidiagnosidiagnosidiagnosi
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Març
2019

Novembre
2018
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Document final

Fase de disseny

Document final

Definició de l’estratègiaDefinició de l’estratègiaDefinició de l’estratègiaDefinició de l’estratègia

Identificació d’eixos 
d’actuació
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Eixos i àmbits d’actuació
4 eixos d’actuació 15 mesures

Eix 1. LIDERATGE POLÍTICEix 1. LIDERATGE POLÍTIC

Eix 2. APROXIMACIÓ TRANSVERSAL DINS L’ADMINISTRACIÓ

Eix 3. IMPULS DE LA FORMACIÓ INTERNA I EXTERNA

Eix 4. MILLORA DELS MECANISMES DE DETECCIÓ I MONITORATGE

Eix 5. IMPULS DE LA SENSIBILITZACIÓ I LA COMUNICACIÓ

Eix 4. MILLORA DELS MECANISMES DE DETECCIÓ I MONITORATGE

Eix 6. ENFORTIMENT I GOVERNANÇA EN MATÈRIA DE DRETS
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TRANSVERSAL DINS L’ADMINISTRACIÓ

DE LA FORMACIÓ INTERNA I EXTERNA

DELS MECANISMES DE DETECCIÓ I MONITORATGE

DE LA SENSIBILITZACIÓ I LA COMUNICACIÓ

DELS MECANISMES DE DETECCIÓ I MONITORATGE

ENFORTIMENT I GOVERNANÇA EN MATÈRIA DE DRETS
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Eix 1 LIDERATGELIDERATGELIDERATGELIDERATGE POLÍTICPOLÍTICPOLÍTICPOLÍTIC

1.1 InclusióInclusióInclusióInclusió d’und’und’und’un càrreccàrreccàrreccàrrec relacionatrelacionatrelacionatrelacionat ambambambamb elselselsels

1.2 AdopcióAdopcióAdopcióAdopció d’und’und’und’un documentdocumentdocumentdocument quequequeque facifacifacifaci explícitaexplícitaexplícitaexplícita

POLÍTICPOLÍTICPOLÍTICPOLÍTIC
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dretsdretsdretsdrets humanshumanshumanshumans alalalal cartipàscartipàscartipàscartipàs municipalmunicipalmunicipalmunicipal.

explícitaexplícitaexplícitaexplícita lalalala visióvisióvisióvisió municipalmunicipalmunicipalmunicipal enenenen aquestaquestaquestaquest àmbitàmbitàmbitàmbit.



Estratègia en convivència 2022 

Eix 2 APROXIMACIÓAPROXIMACIÓAPROXIMACIÓAPROXIMACIÓ

L’ADMINISTRACIÓL’ADMINISTRACIÓL’ADMINISTRACIÓL’ADMINISTRACIÓL’ADMINISTRACIÓL’ADMINISTRACIÓL’ADMINISTRACIÓL’ADMINISTRACIÓ

2.1 ImpulsImpulsImpulsImpuls d’und’und’und’un projecteprojecteprojecteprojecte estratègicestratègicestratègicestratègic enenenen matèriamatèriamatèriamatèria

2.2 MilloraMilloraMilloraMillora dededede lesleslesles eineseineseineseines dededede planificacióplanificacióplanificacióplanificació iiii procedimentsprocedimentsprocedimentsprocediments

2.3 RevisióRevisióRevisióRevisió d’altresd’altresd’altresd’altres aspectesaspectesaspectesaspectes dededede l’organigramal’organigramal’organigramal’organigrama

APROXIMACIÓAPROXIMACIÓAPROXIMACIÓAPROXIMACIÓ TRANSVERSALTRANSVERSALTRANSVERSALTRANSVERSAL DINSDINSDINSDINS
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matèriamatèriamatèriamatèria dededede drets,drets,drets,drets, igualtatigualtatigualtatigualtat iiii discriminacionsdiscriminacionsdiscriminacionsdiscriminacions....

procedimentsprocedimentsprocedimentsprocediments internsinternsinternsinterns....

l’organigramal’organigramal’organigramal’organigrama.
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Eix 3 IMPULSIMPULSIMPULSIMPULS DEDEDEDE LALALALA

EXTERNAEXTERNAEXTERNAEXTERNAEXTERNAEXTERNAEXTERNAEXTERNA

3.1 AccionsAccionsAccionsAccions dededede formacióformacióformacióformació bàsicabàsicabàsicabàsica perperperper alalalal personalpersonalpersonalpersonal

3.2 AccionsAccionsAccionsAccions dededede formacióformacióformacióformació especialitzadaespecialitzadaespecialitzadaespecialitzada.

3.3 AccionsAccionsAccionsAccions dededede formacióformacióformacióformació perperperper aaaa entitatsentitatsentitatsentitats.

LALALALA FORMACIÓFORMACIÓFORMACIÓFORMACIÓ INTERNAINTERNAINTERNAINTERNA IIII
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personalpersonalpersonalpersonal dededede l’administraciól’administraciól’administraciól’administració.
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Eix 4 MILLORAMILLORAMILLORAMILLORA DELSDELSDELSDELS

DETECCIÓDETECCIÓDETECCIÓDETECCIÓ IIII MONITORATGEMONITORATGEMONITORATGEMONITORATGEDETECCIÓDETECCIÓDETECCIÓDETECCIÓ IIII MONITORATGEMONITORATGEMONITORATGEMONITORATGE

4.1 MilloraMilloraMilloraMillora dededede lalalala recollidarecollidarecollidarecollida iiii gestiógestiógestiógestió dededede dadesdadesdadesdades

4.2 ImplementacióImplementacióImplementacióImplementació d’altresd’altresd’altresd’altres mecanismesmecanismesmecanismesmecanismes dededede

dededede dretsdretsdretsdrets iiii discriminacionsdiscriminacionsdiscriminacionsdiscriminacions.

DELSDELSDELSDELS MECANISMESMECANISMESMECANISMESMECANISMES DEDEDEDE

MONITORATGEMONITORATGEMONITORATGEMONITORATGE
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MONITORATGEMONITORATGEMONITORATGEMONITORATGE

dadesdadesdadesdades alsalsalsals ObservatorisObservatorisObservatorisObservatoris municipalsmunicipalsmunicipalsmunicipals.

detecciódetecciódetecciódetecció iiii anàlisianàlisianàlisianàlisi dededede problemàtiquesproblemàtiquesproblemàtiquesproblemàtiques enenenen matèriamatèriamatèriamatèria
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Eix 5 IMPULSIMPULSIMPULSIMPULS DE LA SENSIBILITZACIÓ I LA DE LA SENSIBILITZACIÓ I LA DE LA SENSIBILITZACIÓ I LA DE LA SENSIBILITZACIÓ I LA 

COMUNICACIÓCOMUNICACIÓCOMUNICACIÓCOMUNICACIÓCOMUNICACIÓCOMUNICACIÓCOMUNICACIÓCOMUNICACIÓ

5.1 DifusióDifusióDifusióDifusió dededede contingutscontingutscontingutscontinguts relacionatsrelacionatsrelacionatsrelacionats ambambambamb dretsdretsdretsdrets

5.2 RevisióRevisióRevisióRevisió dededede lalalala comunicaciócomunicaciócomunicaciócomunicació existentexistentexistentexistent enenenen clauclauclauclau

DE LA SENSIBILITZACIÓ I LA DE LA SENSIBILITZACIÓ I LA DE LA SENSIBILITZACIÓ I LA DE LA SENSIBILITZACIÓ I LA 
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dretsdretsdretsdrets iiii discriminacionsdiscriminacionsdiscriminacionsdiscriminacions

clauclauclauclau dededede dretsdretsdretsdrets iiii igualtatigualtatigualtatigualtat....
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Eix 6 ENFORTIMENT I GOVERNANÇA EN ENFORTIMENT I GOVERNANÇA EN ENFORTIMENT I GOVERNANÇA EN ENFORTIMENT I GOVERNANÇA EN 

MATÈRIA DE DRETSMATÈRIA DE DRETSMATÈRIA DE DRETSMATÈRIA DE DRETSMATÈRIA DE DRETSMATÈRIA DE DRETSMATÈRIA DE DRETSMATÈRIA DE DRETS

6.1 FomentFomentFomentFoment dededede novesnovesnovesnoves formesformesformesformes inclusivesinclusivesinclusivesinclusives dededede participacióparticipacióparticipacióparticipació

6.2 ImpulsImpulsImpulsImpuls deldeldeldel treballtreballtreballtreball enenenen xarxaxarxaxarxaxarxa entreentreentreentre entitatsentitatsentitatsentitats

6.3 ImpulsImpulsImpulsImpuls dededede lalalala coordinaciócoordinaciócoordinaciócoordinació iiii lalalala col·laboraciócol·laboraciócol·laboraciócol·laboració

ENFORTIMENT I GOVERNANÇA EN ENFORTIMENT I GOVERNANÇA EN ENFORTIMENT I GOVERNANÇA EN ENFORTIMENT I GOVERNANÇA EN 
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participacióparticipacióparticipacióparticipació ciutadanaciutadanaciutadanaciutadana.

entitatsentitatsentitatsentitats.

col·laboraciócol·laboraciócol·laboraciócol·laboració ambambambamb altresaltresaltresaltres nivellsnivellsnivellsnivells dededede l’administraciól’administraciól’administraciól’administració.
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GRÀCIES
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GRÀCIES


