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DECÀLEG DE BONES PRÀCTIQUES 

L’àmbit d’aplicació és el conjunt d’empreses col·laboradores de l’IMO, amb l’objectiu de complir 

amb la missió i valors de la institució. 

La missió de l’IMO és millorar l’ocupabilitat de les persones i la competitivitat responsable de les 

empreses, en l’àmbit de l’ocupació, per tal d’assolir un desenvolupament local sostenible. 

Els principis en què es basa aquest decàleg són: 

1. Considerar que el més important són les persones. Respectar en tot moment la 

seva dignitat i seguretat sense discriminació de cap mena, directa o indirecta, per 

identitat de gènere; orientació sexual; estat civil; edat; origen racial o ètnic; 

condició social, religió o conviccions; idees polítiques; discapacitat; afiliació o no a 

un sindicat, o llengua que parli. 

Garantir la igualtat d’oportunitats i aplicar mesures de conciliació familiar. 

 

2. Respectar la normativa laboral vigent: 

 

- Adequar la categoria professional i retribució de les persones 

treballadores a les tasques realitzades, segons el conveni 

col·lectiu corresponent. 

- Respectar la ràtio del 2% de persones treballadores amb 

discapacitat, en empreses de més de 50 persones de plantilla. 

- Disposar d’un Pla d’Igualtat en el cas d’empreses de més de 

50 persones treballadores. 

 

3. Mantenir una comunicació fluïda i transparent entre l’empresa i l’IMO garantint la 

confidencialitat per ambdues parts. 

4. Fomentar la inserció i l'estabilitat laboral. 

5. Incentivar la inserció laboral de col·lectius vulnerables. 

6. Motivar la formació contínua de les persones treballadores. 

7. Promoure l'acollida de persones en pràctiques laborals i adquirir el compromís 

d’acompanyar-les en el seu procés formatiu. 

8. Incentivar l’ús de llenguatge no sexista. 

9. Promoure uns hàbits saludables dins l’empresa. 

10. Fomentar la sostenibilitat i el respecte al medi ambient, tot adquirint el compromís 

de cura de l’entorn i de reducció de la petjada ecològica. 

L'equip de l’IMO ens comprometem a fomentar el compliment d’aquest decàleg entre les 

empreses amb què col·laborem. 
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