
Panel de Polítiques Públiques Locals  
d'Immigració

Des d'aquest mateix moment li volem agrair la seva 
col·laboració en el Panel 2018.

Podrà desplaçar-se per l'enquesta utilitzant els botons que li 
apareixen a la part inferior del navegador. Vagi guardant 
periòdicament i utilitzi la tecla corresponent per tornar a la pàgina 
anterior [No fer-ho amb la fletxa del navegador]

 Tornar a la pàgina anterior.

 Avançar a la pàgina següent.

 Desar les respostes per continuar en un altre 
moment.

 Imprimir l'enquesta.

 Enviar les respostes i donar per finalitzada 
l'enquesta.

Si té algun dubte pot adreçar les seves consultes directament 
a la Coordinació del Panel mitjançant el correu electrònic: 
panel@pisunyer.org, o telèfon: 934 527 115

De nou, moltes gràcies per la seva col·laboració.
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Professional de 
referència
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--Feu clic aquí--
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A. ORGANITZACIÓ I RECURSOS

1. Estructura i organització política

A1.1 Al seu Ajuntament hi ha una Regidoria amb competències específiques en 
matèria d'immigració?

nmlkj Sí, figurant la paraula "immigració" en la denominació de la regidoria

nmlkj Sí, sense figurar la paraula "immigració" en la denominació de la regidoria

nmlkj No hi ha cap regidoria amb competències específiques en immigració

* S'entén per origen estranger aquelles persones nascudes a l'estranger o amb un o els 
dos pares nascuts a l'estranger, ja sigui en un país comunitari o extracomunitari. 

A1.2 Quants regidors/es del Ple són d'origen estranger*? [En cas que no hi hagi 
treballadors/es d'origen estranger, posi 0]

A1.3 De quin origen són els regidors/es del Ple d'origen estranger? [Si cap 
treballador en l'àmbit d'immigració es d'origen estranger passi a la pregunta A2.1]
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2. Estructura i organització tècnica

* L'objectiu és identificar estructures tècniques-administratives responsables de la gestió 
d' immigració encara que tinguin denominacions diverses: departament, direcció, servei, 
unitat, secció, programa, oficina, organisme autònom, societat municipal, etc. No 
considerem com a estructures tècniques-administratives una estructura purament política, 
com ara una regidoria.

A2.1 Hi ha algun departament tècnic (servei o oficina)* especialitzat que 
centralitzi les actuacions en matèria d'immigració?

nmlkj Sí, hi ha un departament tècnic exclusivament dedicat a la gestió de temes d'immigració

nmlkj Sí, hi ha un departament tècnic que comparteix la gestió d'immigració amb d'altres matèries

nmlkj
Altra situació (ex. Hi ha un organisme vincular al Consell Comarcal; no hi ha un organisme però hi 
ha un programa...) (passi a la pregunta A3.1)

nmlkj No hi ha cap estructura ni programa (passi a la pregunta A3.1)

Especifiqui altra 
situació

A2.2 Quina denominació té el departament tècnic, servei, unitat...?

A2.3 Amb quines matèries comparteix gestió el departament tècnic gestió o unitat 
(serveis socials, joventut, etc.) 

gfedc Salut

gfedc Joventut

gfedc Cultura

gfedc Serveis socials

gfedc Participació ciutadana

gfedc Igualtat

gfedc Educació

gfedc Altres

Especifiqui 
altres
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3. Treballadors / es

* Incloem personal amb una certa especialització en la matèria, vinculada a les àrees de 
planificació, coordinació, supervisió i direcció de les polítiques d'immigració. D'altra banda 
no incloem el personal amb un perfil exclusivament administratiu o d'execució.

A3.1 Podria indicar si el seu Ajuntament disposa de treballadors/es (amb funcions 
tècniques o similars*) dedicats a l'àmbit d'immigració?

nmlkj Sí

nmlkj No (passi a la pregunta B1.1)

A3.2 Podria indicar el nombre de treballadors/es en funció de la seva denominació 
en l'estructura de personal de l'Ajuntament? [En cas que no n'hi hagi cap, escrigui 0].

"Tècnic/a d'immigració" (rep aquesta 
denominació en l'estructura de personal de 

l'Ajuntament)
Treballadors/es dedicats a l'àmbit de la 

immigració amb una denominació diferent a 
"tècnic d'immigració"

Total treballadors/es

A3.3 Dels {A3.2c} treballadors amb funcions en l'àmbit d'immigració, podria 
especificar el seu vincle laboral? [En cas que no n'hi hagi cap, escrigui 0].

Funcionari/a

Laboral

Altres tipus de contractes

Total treballadors/es
Especifiqui altres tipues de contractes

A3.4 Dels {A3.2c} treballadors amb funcions en l'àmbit d'immigració, podria 
especificar les hores setmanals que dediquen a aquesta tasca? [En cas que no n'hi 
hagi cap, escrigui 0].

Menys de 10 hores setmanals

Entre 11 i 20 hores setmanals

Entre 21 i 30 hores setmanals

Més de 30 hores setmanals

Total treballadors/es



A3.5 Dels {A3.2c} treballadors amb funcions en l'àmbit d'immigració, podria 
especificar el seu nivell d'estudis? [En cas que no n'hi hagi cap, escrigui 0].

Primaris (graduat escolar, ESO o equivalent)

Secundaris (batxillerat, FP o equivalent)
Estudis superiors (llicenciatura, grau o 

diplomatura universitària)

Total treballadors/es

A3.6 Dels {A3.5c} treballadors amb funcions en l'àmbit d'immigració amb 
estudis superiors, podria especificar la seva titulació acadèmica? [En cas que no n'hi 
hagi escrigui 0][En cas de no diposar de treballadors/es en l'àmbit de la immigració amb 
estudis superiors, passi a la pregunta A3.7].

Titulats en dret

Titulats en treball social o educació social

Titulats en educació

Titulats en psicologia
Titulats en altres ciències socials (politòlegs, 

sociòlegs o antropòlegs)

Altres perfils 

Total treballadors/es amb estudis 
superiors

Especifqui altres perfils
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* S'entén per origen estranger aquelles persones nascudes a l'estranger o amb un o els 
dos pares nascuts a l'estranger, ja sigui en un país comunitari o extracomunitari.

A3.7 Quants treballadors/es en l'àmbit d'immigració són d'origen estranger*? [En 
cas que no hi hagi treballadors/es d'origen estranger, posi 0]

 A3.8 De quin origen són els treballadors/es de l'àmbit de la immigració d'origen 
estranger? [Si cap treballador en l'àmbit d'immigració és d'origen estranger passi a la 
pregunta A3.9]

A3.9 Els treballadors/es en l'àmbit d'immigració han realitzat alguna formació 
específica en aquesta matèria en els darrers dos anys ?

nmlkj Sí

nmlkj No (passi a la pregunta B1.1)

nmlkj No sap

A3.10 Podria indicar quina formació específica van rebre en matèria d'immigració i 
quina va ser la durada del/s curs/os (en hores)?

Nom curs 1

Durada del curs 1

Nom curs 2

Durada del curs 2

Nom curs 3

Durada curs 3

OBSERVACIONS SOBRE BLOC ORGANITZACIÓ I RECURSOS
Si ho creu convenient, aprofiti aquestes línies per a expressar qualsevol observació 
o aclariment que consideri rellevant sobre aquest bloc.
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B. GESTIÓ I PLANIFICACIÓ

1. Prioritats

B1.1 Quines han estat les 3 principals prioritats de l'Ajuntament en matèria 
d'immigració en aquesta legislatura?

Primera 
prioritat 6

Serveis d'acollida de persones immigrades i/o retornades

Acollida de les persones refugiades

Promoció de la convivència en la diversitat

Promoure la igualtat i la integració social

Atenció a persones en situació de risc d'exclusió social

Promoció de la participació i la coresponsabilitat

Millora del funcionament de l'administració municipal (formació, 
planificació...)

Promoció de l'ocupació laboral (formació, assessorament jurídic, 
etc)

Altres

--Feu clic aquí--

Especifiqui altres

Segona 
prioritat 6

Serveis d'acollida de persones immigrades i/o retornades

Acollida de les persones refugiades

Promoció de la convivència en la diversitat

Promoure la igualtat i la integració social

Atenció a persones en situació de risc d'exclusió social

Promoció de la participació i la coresponsabilitat

Millora del funcionament de l'administració municipal (formació, 
planificació...)

Promoció de l'ocupació laboral (formació, assessorament jurídic, 
etc)

Altres

--Feu clic aquí--

Especifiqui altres



Tercera 
prioritat 6

Serveis d'acollida de persones immigrades i/o retornades

Acollida de les persones refugiades

Promoció de la convivència en la diversitat

Promoure la igualtat i la integració social

Atenció a persones en situació de risc d'exclusió social

Promoció de la participació i la coresponsabilitat

Millora del funcionament de l'administració municipal (formació, 
planificació...)

Promoció de l'ocupació laboral (formació, assessorament jurídic, 
etc)

Altres

--Feu clic aquí--

Especifiqui altres

B1.2 Quins han estat els grups d'immigrants als quals s'han adreçat les principals 
actuacions municipals en matèria d'immigració els darrers dos anys? 

Primer grup 
prioritari 6

Dones

Infants (0-16 anys)

Joves (16-29 anys)

Adults (30-65 anys) 

Persones grans (més 65 anys)

Persones en situació irregular

Persones refugiades

Menors no acompanyats

Persones aturades de llarga durada

Persones LGTB

Altres

--Feu clic aquí--

Especifiqui altres



Segon grup 
prioritari 6

Dones

Infants (0-16 anys)

Joves (16-29 anys)

Adults (30-65 anys) 

Persones grans (més 65 anys)

Persones en situació irregular

Persones refugiades

Menors no acompanyats

Persones aturades de llarga durada

Persones LGTB

Altres

--Feu clic aquí--

Especifiqui altres

Tercer grup 
prioritari 6

Dones

Infants (0-16 anys)

Joves (16-29 anys)

Adults (30-65 anys) 

Persones grans (més 65 anys)

Persones en situació irregular

Persones refugiades

Menors no acompanyats

Persones aturades de llarga durada

Persones LGTB

Altres

--Feu clic aquí--

Especifiqui altres



B1.3 Quin és el grau de preocupació que tenen les següents problemàtqiues 
vinculades a la immigració al seu Ajuntament? [Valori de l'1 al 4 cadascuna de les 
següents opcions, sent 1 la mínima valoració i 4 la màxima] 

Concentració de la població d'origen estranger en 
determinats barris nmlkj

1(Mínima)

nmlkj

2

nmlkj

3

nmlkj

4 (Màxima)

Usos de l'espai públic nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Rumors i prejudicis nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Habitatge nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Desocupació i capacitació laboral nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Necessitats bàsiques nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Població en situació irregular nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Ubicació dels edificis de culte nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Segregació escolar nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Diferències culturals nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Refugiats nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Radicalisme nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Abandonament escolar prematur nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Altres nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Especifiqui altres

B1.4 El Ple de l'Ajuntament ha aprovat alguna moció de suport a l'acollida de 
refugiats?

nmlkj Sí

nmlkj No
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2. Planificació

B2.1 Existeix algun pla vigent que planifiqui i coordini el conjunt d’actuacions en 
matèria d'immigració que es desenvolupen al seu Ajuntament?

gfedc Sí, existeix un pla específic d'immigració

gfedc Sí, la planificació està inclosa en diversos plans sectorials (serveis socials, dones, esports, etc.)

gfedc
Sí, existeixen plans més generals que incorporen específicament objectius d'immigració (Ex: pla 
d'acció municipal, pla de mandat, pla estratègic de ciutat, etc.)

gfedc No hi ha cap tipus de pla que coordini les actuacions d'immigració

gfedc Altres situacions

Especifiqui altres situacions

B2.2 En relació amb el Pla específic d'immigració, com en definiria el nivell de 
vigència i utilitat per a la política local d'immigració? [En cas que no tingui un pla 
específic en matèria d'immigració passi a la pregunta B2.3] 

nmlkj Totalment vigent

nmlkj Parcialment vigent

nmlkj Ha perdut vigència

nmlkj Altres

Especifiqui altres

B2.3 S'ha realitzat algun estudi en matèria d'immigració en els darrers dos anys?

nmlkj Sí

nmlkj No (passi a la pregunta C1.1)

B2.4 En quines matèries s'han focalitzat els estudis en matèria d'immigració 
realitzats en els darrers dos anys?



OBSERVACIONS SOBRE BLOC GESTIÓ I PLANIFICACIÓ
Si ho creu convenient, aprofiti aquestes línies per a expressar qualsevol observació 
o aclariment que consideri rellevant sobre aquest bloc.
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C. ACTUACIONS

1. Acollida

Serveis de primera acollida



C1.1 Quines de les següents activitats de primera acollida han dut a terme el seu 
Ajuntament durant l'any 2017 i amb col·laboració de qui les ha desenvolupat?

Desenvolupament d'un programa o pla d'acollida gfedc

Sí, 
l
'

Ajuntament 
sol

gfedc

Sí, amb col·
laboració 

d'altres ens 
govername

ntals

gfedc

Sí, amb col·
laboració 

d'altres ens 
no governa

mentals

gfedc

No

Servei/oficina d'acollida gfedc gfedc gfedc gfedc

Sessió/ns de benviguda gfedc gfedc gfedc gfedc

Oficina d'informació i assessorament als immigrants 
(independent de les oficines d'atenció al ciutadà) gfedc gfedc gfedc gfedc

Formació lingüística en llengua catalana gfedc gfedc gfedc gfedc

Formació lingüística en llengua castellana gfedc gfedc gfedc gfedc

Formació en coneixements laborals gfedc gfedc gfedc gfedc

Formació sobre coneixement de l'entorn gfedc gfedc gfedc gfedc

Tramitació de certificats d'acollida gfedc gfedc gfedc gfedc

Acollida temporal de persones refugiades i/o 
sol·licitants d'asil gfedc gfedc gfedc gfedc

Un espai específic al lloc web municipal amb informació 
d'interès pels nouvinguts gfedc gfedc gfedc gfedc

Aplicatius especialitzats o eines d'Internet (xarxes 
socials, etc) gfedc gfedc gfedc gfedc

Servei o suport de traducció i/o interpretació en cas 
que sigui necessari en les entrevistes o altres 
actuacions (ex. Serveis socials, salut...)

gfedc gfedc gfedc gfedc

Material informatiu d'acollida en llengües diferents al 
català i castellà gfedc gfedc gfedc gfedc

Altres gfedc gfedc gfedc gfedc

Especifiqui Altres
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C1.2 Podria indicar el nombre de beneficiaris que han participat en les següents 
activitats desenvolupades durant l'any 2017?

Sessió/ns de benviguda
Nombre de 

participants any 
2017

nmlkj No sap 

Formació lingüística en llengua catalana 
Nombre de 

participants any 
2017

nmlkj No sap 

Formació lingüística en llengua castellana 
Nombre de 

participants any 
2017

nmlkj No sap 

Formació en coneixements laborals
Nombre de 

participants any 
2017

nmlkj No sap 

Formació sobre coneixement de l'entorn 
Nombre de 

participants any 
2017

nmlkj No sap 

Acollida temporal de persones refugiades i/o sol·licitants d'asil
Nombre de 

participants any 
2017

nmlkj No sap 



Tramitació de certificats d'acollida
Nombre de 

participants any 
2017

nmlkj No sap 

Informació i assessorament als immigrants (laboral, estrangeria ...)
Nombre de 

participants any 
2017

nmlkj No sap 
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Serveis d'acollida especialitzada

C1.3 En quines de les següents matèries el seu Ajuntament ha dut a terme accions 
d'acollida especialitzada durant l'any 2017 i amb col·laboració de qui les ha 
desenvolupat?

Salut gfedc

Sí, 
l

'Ajuntam
ent sol

gfedc

Sí, amb c
ol·labora

ció 
d'altres 

ens gove
rnamenta

ls

gfedc

Sí, amb c
ol·labora

ció 
d'altres 
ens no g
overnam

entals

gfedc

No

gfedc

No sap

Educació gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc

Formació gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc

Justícia gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc

Serveis socials gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc

Infància i adolescència gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc

Política lingüística (p.e. acolliment lingüístic) gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc

Ocupació gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc

Habitatge gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc

Altres gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc

Especifiqui Altres
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2. Gestió municipal de l'acollida dels refugiats i 
suport a l'allotjament

C2.1 En relació amb les persones sol·licitants de protecció internacional o 
refugiades, l'Ajuntament ha desenvolupat alguna de les següents accions?

Pla d'asil o programa equivalent gfedc

Sí, 
l
'

Ajuntament 
sol

gfedc

Sí, amb col·
laboració 

d'altres ens 
govername

ntals

gfedc

Sí, amb col·
laboració 

d'altres ens 
no governa

mentals

gfedc

No

Allotjament residencial gfedc gfedc gfedc gfedc

Suport/facilitació a l'allotjament residencial gfedc gfedc gfedc gfedc

Altres tipus de suport (ex. Prestacions socials, ...) gfedc gfedc gfedc gfedc

Especifiqui Altres tipus de suport

C2.2 Quantes persones han rebut algun tipus d'allotjament o suport residencial? 
[En cas que el seu Ajuntament no hagi desenvolupat actuacions d'allotjament residencial, 
passi a la pregunta C3.1] 

Allotjament residencial

nmlkj No sap

Suport a l'allotjament residencial

nmlkj No sap



C2.3 Quin tipus de serveis ofereix el seu Ajuntament per facilitar l'accés a 
l'habitatge de les persones sol·licitants de protecció internacional o refgugiades?

gfedc Pisos gestionats directament pels serveis socials

gfedc Col·laboració amb cooperatives, associacions i entitats privades

gfedc Serveis de mediació en el mercat d'habitatge

gfedc Garanties i/o avals o assegurament de la continuïtat del pagament dels lloguers

gfedc Altres

Especifiqui altres

C2.4 Quin és el perfil principal dels beneficiaris dels serveis de suport a l'accés a 
l'habitatge per a persones sol·licitants de protecció internacional o refugiades?

gfedc Refugiats o apàtrides amb estatut reconegut

gfedc Sol·licitants de protecció internacional

gfedc Sol·licitants de protecció internacional amb la sol·licitud denegada

gfedc Altres persones en situacions de vulnerabilitat (víctimes de trata, víctimes de tortura, LGTBI, etc.)

gfedc No hi ha perfil predeterminat

gfedc Altres (irregulars, familiars indirectes que no han sol·licitat la protecció internacional)

Especifiqui altres
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3. Convivència en la diversitat

C3.1 Durant l'any 2017, l'Ajuntament han desenvolupat accions per promoure la 
convivència en la diversitat? Les ha dut a terme amb la col·laboració d'altres 
entitats?

Pla de diversitat/convivència gfedc

Sí, 
l
'

Ajuntament 
sol

gfedc

Sí, amb col·
laboració 

ens gorvern
amentals

gfedc

Sí, amb col·
laboració 

ens no gov
ernamental

s

gfedc

No

Pacte o acord per a la convivència (amb entitats i 
ciutadania) gfedc gfedc gfedc gfedc

Servei de mediació (que tracta temes comunitaris i/o 
interculturals) gfedc gfedc gfedc gfedc

Campanya/es de sensibilització gfedc gfedc gfedc gfedc

Jornades de coneixement/intercanvi entre població 
local i immigrada gfedc gfedc gfedc gfedc

Activitats culturals (festes nacionals, mostres de 
cine...) gfedc gfedc gfedc gfedc

Accions contra la discriminació gfedc gfedc gfedc gfedc

Campanyes antirumors gfedc gfedc gfedc gfedc

Òrgan consultiu (p.e. Taula de Nova Ciutadania i 
Immigració) gfedc gfedc gfedc gfedc

Altres gfedc gfedc gfedc gfedc

Especifiqui altres



C3.2 A través de quins instruments es treballa el fet religiós dins de l'estructura 
municipal? 

gfedc Cens d'entitats religioses

gfedc Cens d'espais de culte

gfedc Convenis de col·laboració o cooperació amb les comunitats religioses

gfedc Tècnic/s dedicats a l'àmbit de la diversitat religiosa

gfedc
Les entitats religioses poden presentar-se a alguna de les línies de finançament promogudes a 
nivell municipal

gfedc Plataforma de diàleg interreligiós

gfedc
Eines de comunicació municipals de difusió de la informació pública (p.e. lloc web específica, 
xarxes socials, etc.)

gfedc Regidoria amb competència política de relació amb les entitats religioses

gfedc Altres

gfedc Cap d'aquests instruments

Especifiqui Altres

C3.3 En cas que hi hagi convenis de col·laboració o cooperació, amb quines de les 
següents confessions religioses els té? [En cas que no disposi de convenis de 
col·laboració amb entitats religioses, passi a la pregunta C3.4] 

gfedc Catolicisme

gfedc Judaisme

gfedc Cristianisme ortodox

gfedc Cristianisme evangèlic

gfedc
Testimonis cristians de 
Jehovà

gfedc
Església Adventista del 
Setè Dia

gfedc
Església de Jesucrist dels 
Sants dels Darrers Dies

gfedc Islam

gfedc Fe Bahà

gfedc Hinduisme

gfedc Sikhisme

gfedc Budisme

gfedc Taoisme

gfedc Altres

Especifiqui altres

C3.4 Com gestiona l'Ajuntament els espais públics i municipals en relació a les 
organitzacions religioses?

gfedc Provisió de sòl per als espais de culte

gfedc Cessió d'equipaments municipals a organitzacions religioses per activitats puntuals

gfedc
Existència d'un procediment específic per a la cessió d'equipaments municipals quan es tracta 
d'organitzacions religioses

gfedc Altres

Especifiqui altres



Recomanem 
desar els 
canvis 
realitzats a 
l'enquesta fent 

click  al 
final de la 
pàgina.

4. Atenció social

C4.1 L'Ajuntament disposa d'algun tipus de servei o suport per als ciutadans no-
regulars (empadronats o no) extracomunitaris? 

Serveis socials bàsics gfedc

Empadronats

gfedc

No empadronats

Serveis socials especialitzats gfedc gfedc

Suport econòmic (prestacions, ajuts...) gfedc gfedc

Suport residencial (allotjament...) gfedc gfedc

Suport educatiu (formació...) gfedc gfedc

Prestacions en matèria de salut gfedc gfedc

Suport alimentari gfedc gfedc

Assessorament (jurídic...) gfedc gfedc

Altres gfedc gfedc

Especifiqui altres



C4.2 Els serveis o actuacions de suport per als ciutadans no-regulars 
extracomunitaris es duen a terme en col·laboració amb d'altres entitats? [Només 
respondre si l'Ajuntament disposa de serveis o actuacions de suport per als ciutadans no 
regulars]

Serveis socials bàsics gfedc

No, els realitza 
l'ajuntament 

sense 
col·laboració

gfedc

Sí, amb 
col·laboració 

d'ens 
governamentals

gfedc

Sí, amb 
col·laboració 

d'ens no 
governamentals

Serveis socials especialitzats gfedc gfedc gfedc

Suport econòmic (prestacions, ajuts...) gfedc gfedc gfedc

Suport residencial (allotjament...) gfedc gfedc gfedc

Suport educatiu (formació...) gfedc gfedc gfedc

Prestacions en matèria de salut gfedc gfedc gfedc

Suport alimentari gfedc gfedc gfedc

Assessorament (jurídic...) gfedc gfedc gfedc

Altres gfedc gfedc gfedc

C4.3 Els serveis de l'Ajuntament participen en el desenvolupament de l'informe 
d'integració social per arrelament acreditant la participació en programes 
d'inserció sociolaboral i/o cultural o altres requisits?

nmlkj Sí

nmlkj No

nmlkj Altres

Especifiqui Altres



Recomanem 
desar els 
canvis 
realitzats a 
l'enquesta fent 

click  al 
final de la 
pàgina.

C4.4 Els serveis de l'Ajuntament participen en l'elaboració dels informes sobre 
l'adequació de l'habitatge per al reagrupament familiar (condicions d'habitabilitat i 
idoneïtat de l'habitatge)?

nmlkj Sí

nmlkj No

nmlkj Altres

Especifiqui Altres

C4.5 Els serveis de l'Ajuntament han intervingut en la prevenció de la Mutilació 
Genital Femenina (MGF) a través del protocol específic?

nmlkj Sí

nmlkj No (passi a la pregunta C4.7)

nmlkj Ns/Nc (passi a la pregunta C4.7) 

C4.6 Quines accions es desenvolupen en la prevenció de la Mutilació Genital 
Femenina (MGF)?

gfedc Formació dels professionals de l'EBASP (Equip Bàsic d'Atenció Social Primària)

gfedc Xerrades a associacions d'immigrants d'origen subsaharià

gfedc Xerrades a Centres de Formació d'Adults amb presència de persones d'origen subsaharià

gfedc Treball amb entitats especialitzades en la prevenció de la MGF

gfedc Coordinació amb la resta d'agents socials

gfedc Intervenció dels professionals de l'EBASP (amb suport EAIA) davant sospites de risc

gfedc Derivació a fiscalia davant sospites de risc o de consumació

gfedc Altres

Especifiqui Altres

C4.7 L'Ajuntament realitza algun tipus d'intervenció en relació als Menors 
Estrangers No Acompanyats (MENA) ? 

nmlkj Sí

nmlkj No (passi a la pregunta C5.1)

nmlkj Ns/Nc (passi a la pregunta C5.1)



C4.8 Quines de les següents actuacions es desenvolupen en relació amb els 
Menors Estrangers No Acompanyats (MENA)? 

gfedc Seguiment d'un protocol d'actuació en l'observació i coneixement d'aquesta realitat

gfedc Centres o unitats d'atenció específica

gfedc
Valoració de la situació de risc dels MENA com a menors, independentment de la seva categoria 
d'estrangers no acompanyats.

gfedc Altres

Especifiqui altres



Recomanem 
desar els 
canvis 
realitzats a 
l'enquesta fent 

click  al 
final de la 
pàgina.

5. Participació i associacionisme

C5.1 El seu Ajuntament té registrades associacions vinculades al fet migratori? 

gfedc Sí, associacions d'origen immigrant

gfedc Sí, altres associacions/entitats que treballen amb temes d'immigració

gfedc No (passi a la pregunta C5.3)

C5.2 Podria indicar quantes associacions d'aquest tipus hi ha registrades?

Nombre d'associacions d'origen immigrant
Nombre d'altres associacions/entitats que 

treballen amb temes d'immigració

C5.3 L'Ajuntament ha destinat algun suport econòmic directe a associacions 
vinculades al fet migratori durant l'any 2017? 

gfedc Sí, associacions d'origen immigrant

gfedc Sí, altres associacions/entitats que treballen amb temes d'immigració

gfedc No

C5.4 L'Ajuntament té algun conveni de col·laboració vigent amb alguna de les 
associacions vinculades al fet migratori? 

nmlkj Sí

nmlkj No (passi a la pregunta C5.7)

C5.5 Amb quantes entitats l'Ajuntament té algun conveni de col·laboració amb 
alguna de les associacions vinculades al fet migratori?



Recomanem 
desar els 
canvis 
realitzats a 
l'enquesta fent 

click  al 
final de la 
pàgina.

C5.6 Descrigui breument quines activitats desenvolupen les associacions 
vinculades al fet migratori que tenen algun conveni de col·laboració amb 
l'Ajuntament? 

Suport escolar

Formació adults

Assessorament jurídic

Gestió d'equipaments

Activitats culturals

Activitats religioses

Ajudes socials

Altres

Especifiqui altres

* PROCÉS: comprenen una o diverses activitats referides a un tema, territori o col·lectiu 
específic i normalment tenen una duració delimitada. Exemples: plans de 
desenvolupament comunitari o projectes de remodelació d'un casal, etc. 

C5.7 Durant l'últim any, s'ha generat algun procés* de participació ciutadana en 
matèria d'immigració amb procediments i metodologies sistemàtiques per a 
facilitar la participació?

nmlkj Sí

nmlkj No (passi a la pregunta C5.9)

C5.8 Quins processos participatius relacionats amb la matèria d'immigració hi ha 
hagut? [Indiqui la quantitat de processos i les matèries tractades]



* ÒRGAN: espais amb una estructura organitzativa, amb funcionament formalitzat i certa 
estabilitat en el temps. Exemples: consells d'immigració, etc.

C5.9 Podria indicar si el seu Ajuntament disposa d'algun òrgan* participatiu 
d'immigració?

nmlkj Sí

nmlkj No (passi a la pregunta C6.1)

C5.10 Quants òrgans participatius d'immigració hi ha vigents? 



Recomanem 
desar els 
canvis 
realitzats a 
l'enquesta fent 

click  al 
final de la 
pàgina.

6. Empadronament

C6.1 Podria indicar quin va ser el volum de certificacions per a estrangers que va 
emetre l'oficina d'empadronament l'any 2017? [En cas que no conegui el nombre de 
certificacions, passi a la pregunta següent]

Nombre de certificacions per a estrangers

C6.2 Indiqui quin és el document d'identificació que aporten amb més freqüència 
els estrangers no comunitaris quan realitzen la inscripció padronal.

nmlkj Targeta de residència

nmlkj Document d'identitat expedit per les autoritats del seu país d'origen

nmlkj Passaport

nmlkj Altres

Especifiqui altres

C6.3 Es dona alguna prioritat en la presentació d'algun dels documents citats a la 
pregunta anterior? 

nmlkj Sí, es dona prioritat a la presentació de determinada documentació

nmlkj No, s'admeten tots els documents de manera indistinta (Passi a la pregunta C6.5)

C6.4 A quin document se li dona prioritat per la inscripció dels estrangers no 
comunitaris al padró municipal?

nmlkj Targeta de residència

nmlkj Document d'identitat expedit per les autoritats del seu país d'origen

nmlkj Passaport

nmlkj Altres

Especifiqui altres



Recomanem 
desar els 
canvis 
realitzats a 
l'enquesta fent 

click  al 
final de la 
pàgina.

C6.5 De la documentació que es detalla a continuació, se n'admet alguna com a 
identificativa per procedir a la inscripció padronal?

gfedc Sol·licitud d'un duplicat del passaport com a document d'identificació

gfedc Sol·licitud de la targeta d'estudiant

gfedc Document provisional de sol·licitud d'asil

gfedc Autorització d'entrada expedida en lloc fronterer

gfedc Sol·licitud de targeta d'estranger

gfedc Sol·licitud de títol de viatge o cèdula d'inscripció

gfedc Justificant expedit pels Serveis de Refugiats de Creu Roja Espanyola

gfedc Justificant expedit per la Comissió Espanyola d'Ajuda al Refugiat (CEAR)

gfedc
Resguard de denúncia presentada per l'autoritat policial relatiu a la pèrdua o sostracció del 
passaport

gfedc Permís de conduir expedit al país d'origen

gfedc Altres

gfedc No s'accepta cap d'aquesta documentació

Especifiqui altres

C6.6 L'Ajuntament efectua, un cop hagin passat dos anys, un preavís als 
estrangers no comunitaris sense residència de llarga duració que seran esborrats 
del padró municipal? 

nmlkj Sí

nmlkj No

C6.7 Es fa constar un advertiment que recordi la caducitat de l'empadronament en 
dos anys als estrangers no comunitaris sense residència de llarga duració en el 
formulari de l'empadronament? 

nmlkj Sí

nmlkj No



Recomanem 
desar els 
canvis 
realitzats a 
l'enquesta fent 

click  al 
final de la 
pàgina.

7. Actuacions amb altres àmbits

C7.1 Durant l'últim any, s'han impulsat actuacions vinculades a les persones 
immigrades des d'altres departaments o serveis de l'Ajuntament? Indiqui en quins 
dels següents àmbits.

Activitats educatives nmlkj

Sí

nmlkj

No

Promoció de la salut nmlkj nmlkj

Ocupació i emprenedoria nmlkj nmlkj

Altres nmlkj nmlkj

Especifiqui altres 

Activitats educatives

C7.2 Quin tipus d'accions ha realitzat l'Ajuntament en matèria d'activitats 
educatives per a persones immigrades?

gfedc Accions dins del Projecte educatiu de Ciutat

gfedc Activitats dins del Pla d'entorn

gfedc Activitats dins del Pla d'acompanyament a l'escolaritat

gfedc Accions en el Pla contra l'absentisme

gfedc Accions en el Pla local d'educació permanent

gfedc Activitats en el Pla d'infància

gfedc Accions específiques d'acompanyament a les famílies nouvingudes

gfedc Actuacions de promoció de l'equitat en l'admissió

gfedc Beques i ajuts de suport a l'escolaritat

gfedc Activitats puntuals sense estar emmarcades en un pla concret

gfedc Altres

Especifiqui altres



Promoció de la Salut

C7.3 Quin tipus d'accions ha realitzat l'Ajuntament en matèria de promoció de la 
salut per a persones immigrades? 

gfedc
Accions d'educació sanitària (hàbits higiènics, prevenció de malalties, control i tractament de les 
malalties importades o que representin un risc important per a la salut pública, etc.)

gfedc Activitats de captació de població immigrada de risc envers la salut sexual i reproductiva

gfedc
Activitats de captació de població immigrada en risc envers les malalties de transmissió sexual 
(MTS)

gfedc
Accions per facilitar l'accessibilitat als serveis sanitaris a la població immigrada en situació 
administrativa irregular (p.e. circuit per a persones que exerceixen la prostitució).

gfedc Accions orientades a incrementar l'adherència de les persones immigrades als serveis de salut

gfedc
Formació dels i les professionals de la salut en l'abordatge transcultural i en competència 
intercultural

gfedc
Accions orientades a la superació de la barrera idiomàtica (comprensió i comunicació) amb el 
personal sanitari (p.e. elaboració de materials d'informació traduïts)

gfedc
Activitats de captació de població immigrada de risc en relació a la salut mental (suport 
psicològic...)

gfedc Línies d'assessorament a professionals i a famílies sobre les mutilacions genitals

gfedc Altres

Especifiqui altres

Ocupació i emprenedoria

C7.4 Quines mesures ha impulsat l'Ajuntament en relació a l'ocupabilitat de les 
persones del municipi i on han participat persones d'origen estranger? 

gfedc Informació, orientació i assessorament laboral(recerca de feina, cursos)

gfedc Formació als llocs de treball

gfedc Polítiques actives d'ocupació (foment de la creació de llocs de treball)

gfedc Altres

Especifiqui altres



C7.5 Quines mesures ha impulsat l'Ajuntament en realció amb l'emprenedoria de 
les persones del municipi i on han participat persones d'origen estranger? 

gfedc Orientació i assessorament

gfedc
Acompanyament en la definició del projecte empresarial, estudi de viabilitat i realització del pla 
d'empresa

gfedc Suport al finançament (ex.programes de micro-finançament)

gfedc Formació en emprenedoria i empresa

gfedc
Promoció de noves activitats econòmiques i empresarials (ex. diversificació negocis immigrants, 
crear sinèrgies amb nous sectors econòmics, facilitació de subministradors/sponsors)

gfedc Altres

Especifiqui altres

C7.6 Quines mesures ha impulsat l'Ajuntament en relació amb el comerç de les 
persones d'origen estranger?

gfedc
Orientació i assessorament a persones immigrants (ex. llicències, normativa, política lingüística al 
comerç)

gfedc
Formació a comerciants immigrants (ex.cursos d'idioma, forment xarxes socials, comerç online, 
millora d'imatge)

gfedc
Dinamització del comerç immigrant (ex. inclusió als plans estratègics de barri, campanyes 
específiques, organització de fires i mercats, estratègies de comunicació i publicitat)

gfedc Suport al finançament (ex. programes de micro-finançament) 

gfedc
Promoció de l'associacionisme comercial mixt (incentivar que la població immigrant sigui membre 
de les associacions de comerciants locals)

gfedc Programes de sensibilització (ex. anti-rumors) enfocats en el comerç immigrant

gfedc Altres

Especifiqui altres

OBSERVACIONS SOBRE BLOC  ACTUACIONS
Si ho creu convenient, aprofiti aquestes línies per a expressar qualsevol observació 
o aclariment que consideri rellevant sobre aquest bloc.



Recomanem 
desar els 
canvis 
realitzats a 
l'enquesta fent 

click  al 
final de la 
pàgina.

D. XARXES DE COL·LABORACIÓ

D1. Quin tipus de suport ha rebut el seu Ajuntament en matèria d'immigració per 
part dels següents organismes governamentals durant el 2017? 

Unió Europea gfedc

Finançam
ent 

gfedc

Formació 

gfedc

Assessor
ament, 
suport 
tècnic 

gfedc

Conveni 
de col·lab

oració

gfedc

Cap 
suport 

Govern Central gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc

Generalitat de Catalunya (secretaria d'Igualtat, 
Migracions i Ciutadania) gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc

Diputació gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc

Consell Comarcal gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc

Consorci gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc

Mancomunitat gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc

Altres entitats governamentals gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc

Especifiqui altres

D2. Quin és l’ens públic de referència al qual s’adreça amb més freqüència quan 
necessita assessorament en temes d'immigració? 

Primer
6

Un altre Ajuntament 

El Consell Comarcal

La Diputació

Generalitat

Altres

--Feu clic aquí--

Especifiqui altres



Segon
6

Un altre Ajuntament 

El Consell Comarcal

La Diputació

Generalitat

Altres

--Feu clic aquí--

Especifiqui altres

Tercer
6

Un altre Ajuntament 

El Consell Comarcal

La Diputació

Generalitat

Altres

--Feu clic aquí--

Especifiqui altres

D3. Quines són les entitats de referència a les quals s'adreça amb més freqüència 
per desenvolupar actuacions dedicades a les persones immigrants?

Primer
6

Sindicats

Associacions de veïns

Entitats d'immigrants

Entitats religioses vinculades a centres de culte

Altres entitats del tercer sector

Empreses privades

Entitats acadèmiques o d'investigació

Fundacions i/o obres socials d'entitats financeres

Altres

--Feu clic aquí--

Especifiqui altres



Segon
6

Sindicats

Associacions de veïns

Entitats d'immigrants

Entitats religioses vinculades a centres de culte

Altres entitats del tercer sector

Empreses privades

Entitats acadèmiques o d'investigació

Fundacions i/o obres socials d'entitats financeres

Altres

--Feu clic aquí--

Especifiqui altres

Tercer
6

Sindicats

Associacions de veïns

Entitats d'immigrants

Entitats religioses vinculades a centres de culte

Altres entitats del tercer sector

Empreses privades

Entitats acadèmiques o d'investigació

Fundacions i/o obres socials d'entitats financeres

Altres

--Feu clic aquí--

Especifiqui altres

OBSERVACIONS SOBRE BLOC  XARXES DE COL·LABORACIÓ
Si ho creu convenient, aprofiti aquestes línies per a expressar qualsevol observació 
o aclariment que consideri rellevant sobre aquest bloc.



Recomanem 
desar els 
canvis 
realitzats a 
l'enquesta fent 

click  al 
final de la 
pàgina.

E. AVALUACIÓ DE LES POLÍTIQUES LOCALS

E1 Durant l'últim any, s'ha realitzat algun tipus d'avaluació de les polítiques 
d'immigració al seu Ajuntament?

nmlkj Sí, avaluació integral dels serveis i programes

nmlkj Sí, avaluació d’alguns serveis i programes

nmlkj No (passi al bloc F)

E2 En cas afirmatiu, podria indicar quin tipus d'avaluació s'ha realitzat?

nmlkj Interna

nmlkj Externa

nmlkj Mixta

E3 En cas afirmatiu, podria indicar quin tipus d'avaluació s'ha realitzat?

gfedc D’implementació o de procés

gfedc D'impacte

gfedc Altres tipus d'avaluació

Especifiqui altres

Avaluació
La valoració de les intervencions dels organismes públics segons els seus productes i els 
seus impactes, en relació a les necessitats que pretenen satisfer, i orientada a proveir 
informació rigorosa, basada en evidències, per a la presa de decisions (Comissió Europea, 
2007).

Avaluació Interna
Avaluació encarregada a una persona o unitat del propi Ajuntament (ja sigui preexistent 
–com una unitat d’anàlisi– o incorporada expressament per fer-se càrrec de l’avaluació).

Avaluació Externa
Avaluació encarregada a una organització externa (una consultora privada, un departament 
universitari o centre de recerca, una organització sense ànim de lucre, un investigador a 
títol individual); ja sigui mitjançant contractació directa o per concurs.

Avaluació Mixta
Avaluació realitzada de forma col·laborativa entre el propi Ajuntament i una organització 
externa.



Recomanem 
desar els 
canvis 
realitzats a 
l'enquesta fent 

click  al 
final de la 
pàgina.

F. BONES PRÀCTIQUES

De totes les experiències que ha dut a terme durant el 2017, n'hi ha alguna que 
consideri especialment innovadora i que pugui esdevenir referent per a altres 
ajuntaments? En cas afirmatiu, digui'ns quina. [Nom i una petita descripció]



Recomanem 
desar els 
canvis 
realitzats a 
l'enquesta fent 

click  al 
final de la 
pàgina.

G. DADES DE CONTACTE

*En cas de necessitar algun dubte, aclariment o verificació 
voldríem saber qui ha contestat el qüestionari, i, si pot ser, que 
ens faciliti una direcció de mail per si hi hem de contactar. 

* Nom

* Cognoms

* Càrrec

* Correu 
electrònic

Abans d’enviar aquesta enquesta pot imprimir-la  per revisar-la. 
Igualment se li farà arribar un pdf amb la informació que ens ha 

facilitat

(recordi prémer enviar abans de 
tancar el navegador)

GRÀCIES PER LA SEVA COL·LABORACIÓ!

Per a qualsevol consulta pot adreçar-se directament a la Coordinació del 
Panel mitjançant el correu electrònic: panel@pisunyer.org o telèfon: 

934.527.115.


