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ACTA DE LA SESSIÓ EN PLENARI EXTRAORDINARI DEL CONSELL 
MUNICIPAL D’IMMIGRACIÓ DE BARCELONA 

 
 
Sessió del dia 10 d’octubre de 2014, a les 17:30 hores 
Al Saló de Cent de l´Ajuntament de Barcelona 
 
Presideix: Sra. Maite Fandos i Payà, Tinent d’alcalde de Qualitat de Vida, 
Igualtat i Esports 
 
Assistents: 

 Sr. Miquel Esteve i Brignardelli, Comissionat d’Immigració i Acció Comunitària 
 

 Sr.Rodrigo Araneda (ACATHI – Asociación catalana por la integración de 
homosexuales, bisexuales i transexualesinmigrantes) 

 Sra. Huma Jamshed (ACESOP-Associació Cultural Educativa i Social Operativa 
de Dones Pakistaneses) 

 Sra. Janette Vallejo (AMIC – UGT) 
 Sra. Catherine Marie Heintz  (APROPEM-NOS) 
 Sra. Carmen Bermúdez (Asociación Casal Colombiano) 

 Sra. Andreina Pietrini (Asociación Intercultural Latinoamericana Dosmundosmil) 
 Sra. Rosa Barenys (Associació Altàntida, professionals per la Interculturalitat) 
 Sr. César Cárdenas ( 
 Associació Cultural Mexicano Catalana (MEXCAT) 
 Sra. Concha Par (Associació Salut i Família) 
 Sra. Elisabet Ureña (Càritas Diocesana de Barcelona) 
 Sr. Carles Bertran (CC.OO. de Catalunya - Migracions) 
 Sra. Paulita Marina Astillero (Centro Filipino - Tuluyan San Benito) 
 CICTAEC Cámara Internacional de Comercio y Turismo Asociación Ecuatoriano 

Catalana 

 Sr. Osama Alkhatib (Confederació de Comerç de Catalunya) 
 Sr. Oriol Adserol (Consell de Joventut de Barcelona) 
 Sra. Verònica Tomàs (Creu Roja Catalunya) 
 Sr. Nilo Robles (FASAMCAT Federación de Asociaciones Americanas de 

Catalunya) 

 Sr. Javier García Bonomi (FEDELATINA – Federació d’entitats llatinoamericanes 
a Catalunya) 

 Sr. Maria Elena Rodríguez (Federació d’entitats peruanes a Catalunya 
(FEPERCAT) 

 Sra. Núria Ramon (Fundació ACSAR) 
 Sra. Noemi Morell (Fundació FICAT) 
 Sr. Luís Villacrés (JOVECU Asociación de jóvenes ecuatorianos en Catalunya) 
 Sr. Javier García Bonomi (Red Solidaria Barcelona) 
 Sra. Ruth García (SURT, Fundació de dones, Fundació Privada) 
 Sra. Lourdes Ponce (Xarxa 9 Barris Acull) 

 
 
Representants Grups Polítics 

 Sra. Imma Moraleda (Grup Municipal PSC) 
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Personal de l’Ajuntament 

 Sr. Ramon Sanahuja, Director de Serveis d’Immigració i Interculturalitat 
 Sra. Emilia Pallàs, Àrea de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports 
 Sra. Lluïsa García, en nom de la Sra. Marleny Colmenares de l’Institut Municipal 

d’Educació de Barcelona (IMEB) 
 
Observadors 

 Sra. Montserrat Torres, en nom del Sr. Jordi Portabella del Grup Municipal 
Unitat per Barcelona 

 
Convidats en nom dels redactors del document que es presenta 

 Sra. Elisabet Ureña (Càritas Diocesana de Barcelona) 
 Sr. Gerard Català (Creu Roja Catalunya) 

 
 
S’excusen: 

 Sra. Fátima Ahmed  
 Sra. Mercè Homs i Molist (Grup Municipal CIU) 
 

 
 

Ordre del dia:  
 

0. Benvinguda de la Presidenta del Consell Municipal d’Immigració (pàg. 3) 
 

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior (pàg. 3) 
 

2. Presentació i aprovació del document del grup jurídic: Les 67 propostes del 
Consell Municipal d’ Immigració de Barcelona. Propostes per afavorir la inclusió 
de les persones immigrades dins el marc de la llei d’ estrangeria. (pàg. 3) 

Intervenció dels juristes (pàg.6) 
 

3. Presentació i aprovació del pla de difusió del document (pàg. 17) 
 

4. Precs i preguntes. 
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0. Benvinguda de la presidenta del Consell Municipal d’Immigració  

 

Sra. Maite Fandos Benvinguts a tots els membres del Consell. Avui ens reunim en 

aquesta sessió extraordinària amb el motiu de la presentació del document de 67 

propostes en què el Consell ha estat treballant els darrers mesos. 

 

Informar-vos que no ha estat possible dur a terme el Plenari al Saló de Cent i que 

atesa la urgència de la temàtica hem cregut oportú reunir-nos en el Saló de Cròniques. 

Tanmateix, en aquesta sala no és possible la disposició en una taula com estem 

acostumats, si hi fóssim tots no hi cabríem. 

 

 

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior 

 

Sra. Maite Fandos, recordar que l’acta es va enviar per correu electrònic i l’esborrany 

està disponible a la web de nova Ciutadania. 

Pregunta a la secretària si hi ha hagut alguna esmena (no) i procedeix a la seva 

aprovació. 

 

 

2. Presentació i aprovació del document  “Les 67 propostes del 

Consell Municipal d’Immigració de Barcelona. Propostes per 

afavorir la inclusió de les persones immigrades en el marc de la 

Llei d’estrangeria.” 

 

Sra. Maite Fandos Com recordareu en el Plenari del Consell Municipal d’Immigració 

del 12 de desembre del 2013 es va aprovar un comunicat de denúncia de “la greu 

situació d’indefensió que està comportant l’aplicació  de la vigent Llei d’estrangeria de 

l’Estat espanyol a moltes persones i famílies estrangeres pel que fa al manteniment de 

la seva situació administrativa regular, o per accedir-hi, en el cas d’aquelles persones 

que es troben en situació irregular”. Per aquest motiu vam acordar la creació d’un grup 

de treball jurídic per tal d’analitzar quines eren les actuals limitacions que comporta el 

vigent marc jurídic d’estrangeria, així com les propostes i iniciatives que puguin 

contribuir a millorar aquesta aplicació, amb l’objectiu de dignificar la situació 

d’aquestes persones. 

Abans d’explicar-vos amb detall com s’ha preparat aquest document, voldria informar-

vos de tot un seguit d’accions polítiques que l’Ajuntament estem duent a terme en 

relació a aquest tema de la irregularitat, per tant, a la temàtica que està estretament 

relacionada amb l’informe de propostes que avui us presentem.  

 

En el passat plenari en el mes de Maig ja us vàrem informar de la Trobada mundial 

d’alcaldes amb les Nacions Unides que es duria a terme el dia 20 de juny al saló de 

cent. Dir-vos que la trobada va ser un èxit amb participació d’alcaldes i ciutats de tot el 

món amb un important pes polític així com de la Comissària d’Afers Interns de la UE, la 
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Sra. Cecilia Mälstrom i el Director General de la OIM (Organització Internacional de les 

Migracions) el Sr.William Lacy Swing.  

 

A la Trobada, que suposo que vau poder seguir, vàrem aprovar un document – La 

crida de Barcelona - en el que entre altres coses es deia: 

“Demanen un enfocament més realista de la legislació, a fi de minimitzar la 

generació d’exclusió i de persones que es troben legalment en situació 

irregular”. 

 

La idea és anar posant les bases en tots els nivells institucionals en la mateixa direcció: 

Un enfocament més realista de la irregularitat administrativa que doni solucions a les 

persones que es troben en aquesta situació.  

 

Hem de dir que aquest precisament va ser un tema que en aquesta Trobada d’alcaldes 

i regidors de Nacions Unides, és un tema dels més parlats precisament. Perquè és un 

tema que preocupava no només a Barcelona, si no que preocupava molt especialment  

a les ciutats espanyoles, però també a d’altres. Les ciutat espanyoles vam coincidir en 

què gairebé és el primer tema que els preocupava.  

 

Com sabeu l’Alcalde Xavier Trias, allà ho va tornar a dir i ho fa allà on va, reclama la 

necessitat que totes les persones disposin d’algun tipus de documentació legal, ni que 

sigui temporal, per tal de poder viure amb normalitat.  

 

L’Alcalde sempre ha trobat totalment improcedent que es deixi als nostres carrers 

persones sense cap tipus d’estatus legal. Això només fa que crear exclusió i segregació 

i un greu problema per a la persona i per al conjunt de la societat.  

 

També dir-vos en aquesta línia, que els propers 16 i 17 d’octubre, la setmana que ve, 

es durà a terme a Barcelona una trobada de ciutats europees que comparteixen amb 

Barcelona aquesta preocupació sobre els nostres residents que es troben en aquesta 

situació d’irregularitat. Hi participaran representants de Frankfurt, Dublín, Utrecht, Milà, 

Hèlsinki, Gènova, entre d’altres. L’objectiu es posar en l’agenda política europea un 

enfocament més realista sobre la irregularitat, i no només un enfocament policial i de 

seguretat.  

 

Aquest dos exemples creiem que són complementaris amb el document de 67 

propostes que avui presentem dins del marc del Consell Municipal d’Immigració.  

 

Ara em permetreu que li cedeixi la paraula al Miquel Esteve perquè recordi breument la 

forma amb què hem procedit per redactar aquest informe. 

 

Sr. Miquel Esteve: En primer lloc torno a recordar que en el Plenari celebrat el 

desembre de l’any passat, el Consell va aprovar un comunicat on s’instava entre 

d’altres coses a: 
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“El Consell Municipal d’Immigració acorda crear en el seu sí, un grup de treball 

en l’àmbit d’estrangeria per tal d’analitzar quines són les actuals limitacions que 

comporta el vigent marc jurídic d’estrangeria, així com les possibles propostes i 

iniciatives que puguin contribuir a millorar aquesta aplicació, amb l’objectiu de 

dignificar la situació d’aquestes persones”  

 

Be, seguint amb aquest mandat, el passat 13 de febrer, la Comissió Permanent del 

Consell Municipal d’Immigració va aprovar la constitució del Grup de treball jurídic, la 

seva missió, funcions i membres.  

        

Composició del grup: 

Coordinació tècnica:  Pepa Gutiérrez  (Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona) 

 

Redactors en representació de les entitats: 

 Sra. Maria Elena Aguilar  (AMIC-UGT) 

 Sra. Concha Par  (Associació Salut i Família) 

 Sra. Elisabet Ureña  (Càrites Diocesana de Barcelona) 

 Sra. Maria Helena Bedoya  (CC.OO. Catalunya-MIGRACIONS) 

 Sr. Gerard Català  (Creu Roja Barcelona) 

 Sra. Raquel Prado  (Fundació FICAT) 

 Sra. Aitana Fernández  (Red Solidaria Barcelona) 

 Sr. Josep Granados (S.O.S Racisme i en nom de la FAVB, Federació 

d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona) 

 

A tots ells els voldria agrair moltíssim l’haver contribuït en l’elaboració del document, 

que ha sigut intens, llarg, extens i força profitós, al llarg d’aquests darrers mesos 

d’intens treball. No ha estat fàcil poder tenir un resultat com el que avui presentem. 

 

La metodologia del grup de treball es basa en petits grups d’elaboració de propostes al 

voltant de dos eixos temàtics:  

 Irregularitat sobrevinguda 

 Accés a la regularització 

 

A partir de les propostes sorgides es presenten com a recomanacions a les dues  

reunions  plenàries de tot el grup on es debat, s’acorda i es treballa la redacció final 

del document. 

 

La informació queda estructurada en una primera part recull de les 67 propostes i un 

quadre resum amb actors implicats i les propostes. 

 

A la segona part del document consten les propostes desenvolupades a partir de la 

norma estudiada i la seva argumentació. 

 

L’esmentat document ha estat presentat i aprovat a la darrera Comissió Permanent del 

Consell d’Immigració amb data 16 de juliol de 2014. Aprovat per portar al Plenari. 
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Voldria també explicar-vos que a la Comissió Permanent va acordar que la millor forma 

de procedir seria lliurar el document el mateix dia que es presentés i aprovar-ho 

conjuntament amb el pla de difusió que us presentarem posteriorment.  

 

Aquí faig un parèntesi perquè és veritat que algunes persones ens han trucat 

estranyades que no havíem lliurat amb anterioritat el document. Això va ser una 

decisió que va portar un intens i llarg debat a la Comissió Permanent perquè una part 

s’inclinava per enviar-lo amb temps suficient per poder-lo mirar i llegir. Va ser un debat 

llarg i intens i al final la Comissió Permanent va acordar presentar-lo directament aquí. 

Això no vol dir que si es demana al propi Consell una altra sessió per aprovar-lo el 

Consell és sobirà en tot cas per decidir-ho. Es van posar sobre la taula diferents 

arguments que al final van fer que la Comissió Permanent decidís no fer públic el 

document fins avui. 

Algun dels arguments era que això era una Comissió de treball que tenia el mandat del 

Consell Municipal d’Immigració i que s’havia d’explicar en aquesta seu i que si 

s’enviava abans hi podien haver filtracions que podien haver donat per aprovat un 

document que encara no ho era. Van haver-hi diferents arguments i molta discussió i 

al final aquesta va ser la decisió. Si algú després la vol comentar evidentment som, sou 

sobirans per comentar-la.  

 

Finalment, informar-vos que la coordinadora del treball la Sra. Pepa Gutiérrez de 

l’ICAB, que molts de vosaltres coneixeu perfectament, s’ha excusat, no ha pogut ser 

avui amb nosaltres.  

 

A continuació, si us sembla, passo la paraula a dos dels redactors del document que 

són els que tenen el coneixement. És un document molt, molt tècnic, molt ajustat a 

termes jurídics que si no s’explica des de l’expertesa és molt difícil per mi mateix i per 

alguns de vosaltres que no estigueu entrenats en aquest món jurídic, segurament és 

difícil d’entendre com a tal document. Jo deixaria ara als dos redactors del document 

un temps prudencial, el que necessitin. Seran el Sr. Gerard Català de Creu Roja i la 

Sra. Elisabet Ureña de Càritas Diocesana de Barcelona, si ens podeu explicar, i fer 

aquest resum del document estaríem molt agraïts. 

 

Intervenció dels juristes 

 

Sr. Gerard Català Moltes gràcies per convidar-nos. No és qüestió, com han dit abans, 

de llegir-vos tot el document, aquest és l’encàrrec que teníem i són 90 pàgines que van 

sortir. 

 

A part de les discussions prèvies també hi van haver moltes reunions dels nou juristes 

que vam treballar el document i finalment i de moltes discussions jurídiques, de molt 

de treball, ha sortit aquest document de consens de les que creiem eren les propostes 

més destacades que podíem fer en aquests dos apartats, la irregularitat sobrevinguda i 
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l’accés a la regularització. No us donarem totes les propostes, perquè teniu el 

document, el que farem és dir-vos les més destacades perquè ho vull fer molt 

entenedor, molt bàsic, que sigui molt senzill i molt ràpid. 

 

Creiem que hi ha una normativa d’estrangeria, que molts de vosaltres ja coneixeu, és 

la que tenim, i aquesta normativa és com tot a la vida, depèn de la interpretació que 

es pugui donar dels diferents articles de la llei. Això és el que nosaltres vam tenir 

l’encàrrec, el buscar una interpretació diferent a la que podien tenir des de la 

Secretaría General de Inmigración y Emigración, que les seves instruccions i fulls 

informatius generen una altra tipus d’interpretació. Creiem que amb la situació de crisi, 

o socioeconòmica que tenim actualment, la interpretació es pot fer d’una altra manera, 

per això aquest document i aquestes propostes. 

 

Si una norma, com diu en el preàmbul, nascuda en un context històric determinat s’ha 

d’aplicar en un moment històric diferent pot produir un resultat indesitjable. Això és el 

que intentem que no passi i intentem regularitzar la màxima gent possible, complint la 

llei, o que la gent no perdi el document. 

 

Quan directament a les propostes, ens hem partit l’exposició entre la meva companya i 

jo. 

 

1.- ACCÉS A LA REGULARITAT 

 

Arrelament social: 

El que ens va preocupar més és l’accés a la regularitat, la gent que no té documents i 

vol aconseguir tenir una autorització de treball, una autorització de residència. Ens vam 

fixar sobretot en els articles 31.3 i 31.7 de la llei, i el 47.1 quan sobretot al tema de 

l’arrelament social que és una figura que molta gent utilitza per tenir documentació al 

nostre país. Una d’aquestes propostes: 

 

Proposta 1: Que, en les autoritzacions per arrelament social, vegin 

reconegudes totes les modalitats contractuals com el contracte de treball de 

formació. 

 

Per exemple es podria utilitzar la modalitat del contracte de treball en formació, que 

avui dia no serveix per regularitzar-se. Penseu en joves de 16 a 21 anys  que estan 

fent programes, els antics PQPI, que el mes d’octubre han canviat de nom, ara es 

diuen Programes de Formació i Inserció. Gent que tingui aquest tipus de contracte 

puguin presentar-lo a la figura de l’arrelament social.   

 

Una altra proposta seria: 

 

Proposta 2: Que, en les autoritzacions de residència per arrelament social, es 

flexibilitzi la capacitat econòmica exigida als empresaris que formalitzen el 
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contracte de treball, així com la seva acreditació documental, per exemple en 

els supòsits de contracte a temps parcial. 

 

Per exemple estem parlant que molts empresaris, molts ocupadors tenen gent 

contractada a temps parcial, a mitja jornada. Quan algú presenta una oferta de feina 

per regularitzar una persona estrangera, els hi deneguen perquè tenen contractada 

persones a temps parcial. Creiem que en la situació actual això és un error i volem que 

es tingui en compte. 

 

Unitat Familiar: 

Un altre apartat que hem de destacar en el tema de l’accés a la regularitat i que també 

va ser molt discutit va ser, que el que entenem nosaltres i el que entenen des de les 

Oficines d’Estrangeria com a unitat familiar.  

 

Proposta 14 Que, en la valoració de les diferents ajudes i quines són 

suficients per poder renovar, quan hi hagi menors a càrrec, es tinguin en 

compte per l’IPREM tant les rentes contributives com les no contributives, així 

com tots els ingressos d’altres parents que formin part de la unitat familiar i 

que puguin aportar aliments deguts a aquesta unitat. 

 

La unitat que nosaltres entenem és diferent a la que tenen des de les Oficines 

d’estrangeria. A partir d’aquí nosaltres vam estirar de l’article 3.1. del Codi Civil que 

recull un concepte molt més ampli d’unitat familiar. Aquí entendríem també tots els fills 

i ascendents que estiguin empadronats conjuntament i puguin aportar, una figura que 

es desconeix, els aliments deguts a cada unitat.  

 

Hi ha una obligació d’aliments per part de familiars que puguin viure sota el mateix 

sostre que des de les Oficines d’estrangeria no es té en compte. Nosaltres utilitzant el 

Codi Civil, utilitzant normes de Dret Tributari i utilitzant normes de Dret Internacional 

Privat creiem que el concepte d’unitat familiar pot ser molt més extens. 

 

2.- RENOVACIÓ DE LES AUTORITZACIONS DE RESIDÈNCIA TEMPORAL I TREBALL 

PER COMPTE ALIÈ 

 

Molta gent, avui en dia, es queda en situació administrativa irregular per falta de 

cotitzacions. La gent no cotitza, pel context actual, el suficient que reclamen des de les 

Oficines d’Estrangeria i acaben quedant en situació administrativa irregular. Aquí vam 

entrar a fons en l’estudi de l’article 38 de la Llei d’estrangeria i l’article 71 del 

Reglament. Les nostres propostes serien: 

 

Proposta 23  Que es faci una interpretació del concepte de "prestació per a la 

inserció laboral" més d’acord amb la realitat social, ja que el mateix Estat ha 

disminuït aquestes prestacions i és el sector privat (a través de fundacions o 
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altres figures) el que està cobrint cada vegada més aquesta parcel•la 

assistencial. 

 

Sabeu que quan la gent no cotitza el suficient a vegades s’utilitza la PIRMI, o la Renda 

Mínima, per cotitzar, o la prestació d’atur. Nosaltres entenem que aquest concepte pot 

ser més ampli, que hi ha pensions, subsidis, indemnitzacions, altres prestacions que 

podrien servir per a renovar. Estem parlant d’ajuts familiars, subsidis per insuficiència 

de cotització, subsidis per a majors de 45 anys, subsidis per a majors de 55 anys i 

molts altres conceptes que no es tenen en compte. 

 

Li passo la paraula a la meva companya, l’Elisabet. 

 

 

Sra. Elisabet Ureña Gràcies Gerard. Jo continuo amb el següent apartat 

3.- MODIFICACIONS DE CIRCUMSTÀNCIES EXCEPCIONALS I AUTORITZACIONS DE 

RESIDÈNCIA I DE RESIDÈNCIA I TREBALL 

 

Aquí hem fet un conjunt de 10 propostes. Aquí hi ha un sector d’excepcionals que, ens 

agradi o no, està força ben regulat, en el sentit que hi ha uns criteris establerts en el 

sentit de com puc renovar aquestes autoritzacions, com modifico. Per exemple, 

l’arrelament social sé que al cap d’un any haig d’haver cotitzat x mesos. Però què 

passa amb tota una altra sèrie d’excepcionals? Per exemple les humanitàries per 

malaltia sobrevinguda, que el Gerard i jo, en les nostres entitats, ens hi trobem molt,  

on no queda un criteri establert. Són autoritzacions de residència i la llei ens obliga a 

passar-les directament a una residència no lucrativa que implica que la persona tingui 

uns guanys mensuals de 2.200€ aproximadament. Òbviament la majoria de les 

persones que estan en una situació d’una malaltia greu aquesta quantitat no la tenen i 

si no ja s’haguessin regularitzat directament per la via de la residència no lucrativa. 

Des de fa molt temps que estem amb aquesta petició. Se’ls obliga per modificar a 

treure’s l’informe d’esforç d’integració. I com li preguntes a una persona amb un 

càncer, per exemple, que se’n vagi a estudiar català, castellà o qualsevol altre tipus 

d’inserció laboral que ha de compatibilitzar amb el seu tractament mèdic? I qui parla 

d’aquest tipus de  malaltia, parlem de malalties psíquiques, físiques, etc. 

 

El que demanem és que s’habiliti per aquest tipus de residències la possibilitat d’una 

pròrroga que ja existeix per algun altre tipus d’autorització. És a dir si la persona 

continua mantenint aquesta situació, continua malalta, prorrogui de nou si no pot 

modificar-la. En aquest sentit va la primera proposta: 

 

Proposta 26 Que es permeti la pròrroga de les autoritzacions per 

circumstàncies excepcionals quan, en el moment en què s’extingeixen, 

continuen veient-se afectades per qüestions d’ordre públic (menors...) o 

continuen supòsits de malaltia sobrevinguda sempre que persisteixin les raons 

que van motivar la seva concessió. 
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La següent proposta va pensada en la figura de l’arrelament familiar, per tenir un fill 

menor espanyol per exemple. Aquest tipus d’autoritzacions venen amb una autorització 

de residència i treball però no venen amb un contracte per davant com en un 

arrelament social, la persona d’entrada no té contracte. En una situació de crisi, molt 

probablement, quan passi aquest any d’autorització de residència, no tindrà tampoc la 

cotització suficient o potser ni tan sols ha trobat una feina. Què fem en aquest cas? La 

persona no pot modificar, se’ls està denegant la modificació i moltes vegades estem 

lluitant amb el criteri de la Secretaria General d’immigració i Emigració que no pots 

reiterar una altra vegada aquesta petició. Si tu tens un fill espanyol entenem que el 

tindràs sempre i així mateix amb altre tipus d’autoritzacions. La proposta va en aquest 

sentit: 

Proposta 27 Que es pugui accedir a una autorització de residència inicial (o 

altres de les previstes en la normativa d’estrangeria) quan la persona 

interessada no hagi pogut modificar o prorrogar l’autorització per 

circumstàncies excepcionals, sense aplicar-li així el supòsit d’inadmissió per 

reiteració (seguint la recomanació del Defensor del Pueblo). 

 

4.- DENEGACIÓ DE PERMISOS DE LLARGA DURADA 

 

Al següent apartat, la proposta és la que considerem que engloba una mica de tot el 

tema: 

Proposta 35 Que, per a la sol·licitud d’autoritzacions de residència de llarga 

durada, se cessi en l’ús indiscriminat d’un concepte jurídic indeterminat com és 

l’informe governatiu desfavorable. 

 

Considerem que durant tot el període, 5 anys, en el que una persona ha estat resident 

temporal ja ha anat passant tota una sèrie de “proves de superació” prou dures, com 

disposar de cotitzacions suficients any rere any.  

També durant aquests anys, a cada renovació, se li ha demanat que complís amb les 

obligacions fiscals, i s’ha comprovat i valorat, que no disposés d’antecedents penals o 

causes pendents. 

Entenem que la llarga durada és un estatut al qual s’ha d’arribar pel simple fet de 

portar 5 anys de residència continuada. 

 

Passa la paraula 

 

Sr. Gerard Català Estem a l’apartat 5 

 

5.- PERSONES INDOCUMENTADES 

 

De l’accés a la cèdula d’inscripció 

Estem pensant en aquelles persones que avui dia tenen molt complicat l’accés a un 

passaport. A la nostra societat, per dir-ho així, tot gira al voltant de la necessitat de 
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poder-se empadronar, si no et pots empadronar després no podràs accedir a drets tan 

bàsics com el Dret a la Salut. És un tema sagnant que la gent quedaria a part. La 

figura legal per salvar, a vegades, el no poder aconseguir un passaport, és la cèdula 

d’inscripció que ofereix la Llei d’estrangeria i el seu Reglament. Què està passant? Si 

avui dia vols aconseguir una cèdula d’inscripció has de tramitar alhora un permís de 

residència i per aquí va la nostra proposta: 

 

Proposta 40  Que es permeti obtenir una cèdula d’inscripció en tots els casos 

en què una persona estigui a Espanya i no pugui acreditar la identitat per 

impossibilitat d’aconseguir un document identificatiu del país d’origen. 

 

Que quan tramites una cèdula no t’obliguin alhora a tramitar un permís de residència. 

Que puguis obtenir la cèdula i amb la cèdula després poder empadronar-te, tenir accés 

a la salut i altres documents. 

 

6.- ACCÉS A L’AUTORITZACIÓ DE RESIDÈNCIA I/O TREBALL TEMPORAL DELS 

MENORS I JOVES ESTRANGERS 

 

Autorització de treball per a menors estrangers no acompanyats 

En l’apartat 6 del tema dels menors i joves (en el qual també vam agrair la 

col·laboració de la Fundació Ficat, em sembla que són aquí, i ens van donar un cop de 

mà en aquest tema) és un altre tema que també ens va preocupar, el dels menors no 

acompanyats, el que es diu els MENA avui. 

 

Vam estudiar l’article 35.9 de la Llei d’estrangeria, el 197 i el 200 del Reglament i 

també vam veure que, és com tot, si mires altra normativa hi ha més possibilitats de 

poder documentar o treballar amb aquesta població. Vam veure que hi havia l’article 9 

de la Llei 14/2010 de 27 de maig de Drets i oportunitats de la infància i l’adolescència. 

Agafant aquest article, és molt senzill, basat en la no discriminació: 

 

“Els poders públics han de garantir el principi d’igualtat i eliminar qualsevol 

tipus de discriminació a infants i adolescents” 

 

Penseu que els articles 6 i 7 de l’Estatut dels treballadors permet treballar a tots els 

menors que tinguin la franja 16-17 anys. Els menors estrangers que estan en aquesta 

franja 16-17 no tenen permís de treball. Normalment, a totes les persones tutelades o 

no per l’administració, aquests MENA, quan se’ls documenta des de l’administració 

surten només amb un permís de residència. I aquesta és la nostra proposta:  

 

Proposta 50 Es proposa la concessió simultània de l’autorització de residència 

i la de treball als menors de 16 i 17 anys tutelats per la Generalitat de 

Catalunya i, més concretament, per la Direcció General d’Atenció a la Infància i 

Adolescència. 
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Creiem que s’està trencant el Principi d’Igualtat recollit en l’article 14 de la Constitució 

que estableix la igualtat com un valor superior. 

 

Passa la paraula 

 

 

Sra. Elisabet Ureña Jo acabo amb les darreres dues propostes. 

7.- CRIMINALITZACIÓ DE CONDUCTES ATÍPIQUES I RECOMANACIONS DEL 

DEFENSOR DEL PUEBLO QUANT A LES IDENTIFICACIONS ÈTNIQUES I RACIALS 

 

Sobre les identificacions i detencions per perfil ètnic 

Un vell tema. La proposta va en relació a això: 

 

Proposta 58 Que es deixin de portar a terme identificacions per perfil ètnic 

per part dels cossos de seguretat. 

 

Com tots coneixeu segurament, pensàvem que això se solucionava amb el Decret del 

Comitè de Drets Humans de 27 de juliol del 2009, el conegut cas Rosalind Williams. El 

Comitè va considerar que es legítim que un Estat faci controls de seguretat ciutadana, 

o per control de la immigració irregular, però aquests controls mai es poden fer 

basant-se en característiques físiques o ètniques, doncs constituiria una discriminació. 

 

Malgrat això tots hem vist els controls policials a les sortides del metro, a les estacions 

de tren, a mi no m’han demanat mai el DNI però tinc molts altres companys d’origen 

estranger als quals sí ho han fet i segur que en coneixem tots. És simplement un 

recordatori en aquest sentit, que és obvi que es continua fent. 

 

 

 8.- CIUTADANS COMUNITARIS I ELS SEUS FAMILIARS 

Familiars de ciutadans comunitaris 

Hem de destacar que en els darrers temps ens preocupa força aquesta situació. La 

gran majoria d’entitats fins ara no coneixíem als comunitaris, no veiem a aquestes 

persones passar per les nostres oficines, ni els comunitaris ni als seus familiars. Quan 

parlo de comunitaris estic parlant també d’espanyols amb familiars d’origen d’un tercer 

país.  

 

Des del nou criteri que es va establir des de la Secretaria d’immigració i Emigració, 

demana als comunitaris que, simplement el que abans feien anant a la Comissaria i dir 

“Jo vull que m’inscriguin al Registre de comunitaris”, ara és dificulta i a més ha de tenir 

mitjans econòmics. Tampoc està gaire clar quins són els criteris que s’utilitzen, sembla 

que ho van matisant però va des que has de tenir una X quantitat per acreditar que 

pots mantenir-te tu i a la teva família, o una alta a la Seguretat Social. Això no sempre 

és possible. Imagineu-vos, qualsevol cas, un comunitari o espanyol que es casi amb 

una persona estrangera i li deneguem en aquest cas el seu Dret a la Reagrupació 
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familiar perquè l’espanyol, com moltes d’altres persones en aquest moment en aquest 

país, no té una feina, ni té un compte bancari que pugui acreditar que pot mantenir a 

la seva família. 

 

Aquestes són les noves situacions amb les que ens estem trobant cada dia i per això 

vam considerar que era un bon moment també per introduir-los en aquest document. 

La proposta que hem seleccionat és: 

   

Proposta 66 Que se cessi en les pràctiques administratives discriminatòries 

que impliquen la impossibilitat de documentació de familiars de ciutadans 

comunitaris amb l’exigència de requisits que suposin la vulneració dels principis 

de la Directiva i de la jurisprudència del Tribunal Superior de Justícia de la UE. 

 

Amb això hem acabat la presentació el Gerard i jo. Ja sabem que els termes jurídics 

són complicats però esperem haver-ho fet una mica entenedor. Gràcies 

  

(Aplaudiments) 

 

Sr. Miquel Esteve Jo abans de continuar vull tornar a dir que és un treball molt i molt 

ben fet. Si l’heu fullejat veureu que està molt argumentat, molt ben ordenat, molt ben 

explicat, i per tant tindrà molta força. Jo reitero la felicitació a tota la Comissió i a totes 

les entitats que hi heu participat. 

 

Ara fem algunes apreciacions abans de decidir si l’aprovem o no. Aquest és un 

document que tot ell el que fa és afavorir la situació administrativa de les persones 

vulnerables, això és la base del document. Aquestes mesures que es presenten totes 

van en la mateixa direcció i per tant el sentit del document el tenim molt clar. 

El fet del que es pugui qüestionar tècnicament alguna de les mesures no ho podem fer 

aquí. Jo proposo que sota la filosofia del document l’aprovem i que si hi ha qüestions 

molt tècniques que algú té dubtes, al llarg d’aquets dies es posi en contacte amb els 

membres de la comissió i ho puguin aclarir. Que tinguem aquesta obertura de mires. El 

sentit polític i social queda molt clar, totes les mesures estan adreçades a millorar la 

situació administrativa de persones vulnerables, aquest és l’eix vertebrador. Després 

que hi pugui haver algun matís tècnic això no es pot substanciar aquí avui, ni d’aquí 

una setmana ni d’aquí quinze dies. Per tant, torno a repetir, la proposta seria que 

passem a l’aprovació del document amb aquest sentit polític i social i si tècnicament 

algú té dubtes que es pugui substanciar amb la pròpia comissió i acabar d’afinar, això 

no canviarà el sentit del document. Us sembla bé plantejar-ho així? 

 

Obrim en tot cas, abans de fer l’aprovació definitiva, un petit torn de paraules per si 

algú vol aclarir o matisar alguna cosa. 

 

Sra. Lourdes Ponce. Bona tarda, sóc la Lourdes de Nou Barris Acull. Simplement un 

aclariment, em sembla molt bé el document, pel que he pogut fullejar ara i pel que han 

explicat, molt agraïda. Sóc conscient que va ser una comissió oberta però tinc una 
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petita qüestió de forma. Jo penso que en el Consell Municipal d’Immigració, ho vam 

estar discutint en l’equip de coordinació, jo vinc aquí com a entitat, no vinc aquí com a 

persona individual. En aquest sentit, el petit problema que va haver-hi l’altra vegada 

amb un document que va sortir aprovat unànimement pel Consell, ens semblava que 

aquestes no eren formes. Ja entenc el que heu explicat però penso que tot document 

que s’hagi d’aprovar pel Consell Municipal d’Immigració prèviament ha de venir a les 

entitats perquè el coneixem. No em sembla democràtic, jo estic en representació d’una 

entitat, anar a un Consell on haig d’aprovar un document que prèviament no s’ha 

discutit a la meva entitat. En aquest document a més conec a tota la gent que ha estat 

a la comissió i sé perfectament que estarà bé, jo no sé si al final hi haurà algun 

problema jurídic o no però penso que com a tema de formes, si estem parlant de 

transparència i estem veient les coses que estan passant, jo penso que quan anem a 

un Consell hi anem com a entitat i per tant s’ha de conèixer prèviament a què s’hagi 

d’aprovar. 

 

Sr. Miquel Esteve. Ja he explicat abans que això va ser un debat molt intens a la 

Comissió Permanent i en tot cas és una decisió nostra, no de l’equip de govern, si no 

de la Comissió Permanent que va decidir establir aquest procediment, després d’una 

discussió molt llarga. 

 

Ara et donaré la meva opinió personal, que vaig exposar allà també. És un document 

especial, que el seu sentit polític, els seu contingut bàsic és mesures per afavorir, n’hi 

ha 67 però si n’hi haguessin 300 serien bones iguals. Allà es va substanciar aquesta 

discussió. De totes maneres si algú planteja (nosaltres no tenim cap inconvenient ja ho 

hem dit abans) de posposar la votació en un altre Consell cap problema, nosaltres 

estem oberts a fer-ho. Era per agilitzar-ho i perquè enteníem que era la filosofia, que 

en altres casos tens el cent per cent de raó però que en aquest es podia fer.   

 

Sra. Lourdes Ponce Aquí estem com a entitat i per tant si he de votar com a entitat 

doncs que l’entitat el conegui, per això era un aspecte de forma. I el respecte cap els 

companys que hi han treballat.  

 

Sr. Rodrigo Araneda Estoy un poco molesto porque creo que la discusión durante la 

permanente fue bastante interesante y no tenía que ver tanto con la forma. La forma 

tenía una finalidad. Este es un documento muy potente, por lo tanto tenía una 

intención de presentarse en un momento y darse a conocer a la prensa, esa era la 

intención la Comisión Permanente con no liberar el documento previamente. Fue una 

intención clara, tenemos un documento que puede ser un bombazo, a nivel de poder 

dar un golpe a nivel de todas las propuestas que hay en ese documento, y tomémoslo 

como una oportunidad y se discutió a fondo en ese sentido. Nosotros ni mucho menos 

queremos que se disminuya el tema de la representatividad de las Instituciones ni de 

las entidades, somos entidades también pero creemos que hay que tomar en cuenta 

las oportunidades que tenemos para poder incidir. 
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Otro punto que es muy importante es que este documento es un encargo que hemos 

hecho y en el cual podían participar todas las entidades. Creo que todas las entidades 

que tuvieron un especialista pudieron participar en la Comisión, fue totalmente abierta.  

 

Como encargo dio resultado el documento. Creo, esto a nivel de mi entidad, que 

nosotros aun haciendo una lectura como activistas no podría hacer un juicio sobre los 

contenidos de este documento porqué no tenemos las herramientas para hacer un 

juicio sobre si un punto puede ir o no ir. Puedo tener una razón a nivel de sentido 

común pero creo que fue un encargo a unos especialistas y como especialistas nos han 

entregado un documento que nosotros podemos aprobar en términos de su 

profesionalidad pero no podría hacer un juicio sobre los contenidos. 

 

Sr. Miquel Esteve Jo entenc que la teva voluntat era en genèric i no obrir un debat. 

 

Sr. Javier Bonomi La veritat és que s’ha fet un esforç enorme des del punt de vista 

professional. Per donar-ne un exemple, perquè també el dèficit democràtic podria ser 

amb les mateixes entitats que han aportat professionals per elaborar aquest document. 

Sinceramente nuestra entidad, que ha trabajado una abogada nuestra, yo la primera 

vez que veo el documento es hoy. Ni los mismos técnicos, abogados que han trabajado 

el documento lo han filtrado a sus propias entidades, por lo menos en nuestro caso. 

 

Simplement estava fent aquesta reflexió, en la línia del que deia el Rodrigo, que és un 

document que penso que totes les entitats tenien la possibilitat d’aportar un tècnic. Si 

que em semblaria molt important no retardar més la qüestió, el dictamen, i poder fer-

ho públic. 

 

Sr. Miquel Esteve Donem dues paraules més i anem a la difusió que és l’important, si 

us sembla. 

 

Sr. Carles Bertran.  Jo volia felicitar al grup redactor d’aquest document per la feina 

realitzada, pel seu afany de síntesi i d’escollir les problemàtiques que a les entitats que 

formaven aquest equip redactor troben cada dia en la seva vida quotidiana. És un 

document que toca plenament de peus a terra.  

 

També voldria recalcar la pluralitat d’entitats que formen el grup redactor i que són 

juristes de reconegut prestigi. Com diu el Javier, jo el document l’avalo perquè la gent 

que hi ha darrera diu que és bo, us ho dic amb tota sinceritat, i penso que se’ls ha de 

donar plena confiança al treball que han realitzat.  

Centrar-nos ara, com deia el Miquel, en treure aquest document, donar-li la màxima 

difusió i que sigui actiu el més aviat possible perquè milers de persones puguin tenir 

unes millors condicions per mantenir la seva regularitat o per accedir-hi. 

 

Sra. Immaculada Moraleda Tal com explicava el Rodrigo i aquesta última paraula, 

efectivament un encàrrec que hem fet a un grup de persones, a les quals hem d’agrair 

que hagin dedicat temps a fer-nos aquestes propostes, jo crec que és un document 
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que no es pot votar. Què és el que hem d’aprovar si és un document redactat 

expressament per encàrrec? 

Ara el que votarem o no serà l’estratègia que vulguem fer després però el document jo 

crec que no cal votar-lo. És com si encarregues un informe, què has de votar? 

Descriuen una realitat i no cal votar res, penso jo. L’error està en aquest tema.  

Després potser si que cal decidir quina estratègia fem perquè això sigui útil, això sí, 

però votar un document que hem encarregat trobo que és molt difícil. I a qui no li 

agradi que farà esmenar-lo? No sé com ho podem fer això Trobo que és millor no 

votar-lo, és millor recollir l’informe que és un encàrrec que vam fer. 

 

Sra. Carmen Bermúdez.  Pienso que sí sería bueno que se votara por dos razones. 

Porque tiene que ser un documento marco para que a partir de aquí se comience a 

trabajar. Les cuento que nosotros, los colombianos llevamos cinco años haciendo el 

Libro blanco de la inmigración colombiana. Esto es en un record impresionante, está 

reflejado  absolutamente todo lo que nosotros pensamos y queremos.  

 

Pienso que sí se tiene que votar. Está bien, se hizo un encargo a una gente que puso 

mucho, hicieron un libro excelente y una aportación excelente. Pero sí se tiene que 

votar para que sea un marco para que nosotros en el Consell y en todas partes 

podamos trabajar sobre eso. 

 

Sra. Janette Vallejo Primero felicitar a los compañeros juristas que elaboraron este 

documento. Me consta de las sesiones de Trabajo que tuvieron, me consta de las 

continuas aportacions, esmenes, todo ese trabajo que queda recogido en el 

documento. También quiero recordar a los compañeros que tenemos un reglamento 

del Consell, como está funcionando, que existe una Comisión Permanente, la cual tiene 

un marco para poder revisar, aprobar y presentar la documentación que de aquí salga 

a todo el resto de los compañeros. Evidentemente pasa por una aprobación previa 

pero también cal que todos estén de acuerdo con el documento. 

Más que votación yo creo que es aprobación 

 

Sr. Miquel Esteve Ho podem substanciar decidint, si és un document que el Consell 

Municipal assumeix com a propi. Si l’assumim com a propi ho fem així? Us sembla bé? 

 

Sra. Maite Fandos Em sembla que els polítics no votem, tenim veu però no vot. 

 

Sr. Miquel Esteve La decisió seria l’assumim, bé l’assumiu, com a Consell Municipal 

d’Immigració, el document?  

 

Vots a favor? Bé fem-ho al revés 

Vots en contra?  (cap vot a mà alçada) 

Abstencions?  (cap vot a mà alçada) 

 

Si en contra no hi ha ningú i abstencions no hi ha ningú ho assumim per unanimitat. 
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Sra. Maite Fandos Moltes gràcies, passaríem al següent punt que presentarà la Silvia 

Serra. 

 

(Aplaudiments) 

 

 

3. Presentació i aprovació del pla de difusió del document. 

 

Sra.  Sílvia Serra: Passaríem a fer una proposta de Pla de difusió  que contempla 

diferents aspectes. És una proposta amb un sentit ampli i obert que encara l’estem 

acabant de dissenyar, perquè ens van sorgint diferents oportunitats i creiem en 

sortiran més. Un cop es comenci a difondre sabem que hi haurà demandes en relació 

al document i per tant plenament oberts a què sortiran moltes més oportunitats de les 

que aquí hem reflectit. 

 

 Realització d’una roda de premsa, amb el resum de les 12 propostes més 

destacades introductòries al document, que ve a ser la sessió que avui ens han 

preparat el Gerard i l’Elisabet, amb la presència dels redactors i entitats del 

Consell Municipal d’Immigració. Està pendent de confirmar la data i el lloc però 

pensem que serà en breu.  

 Es proposa la realització de reunions presencials de presentació del document 

a diferents administracions i/o departaments implicats, entre els que 

destaquem: 

- Delegació de Govern i Oficina d’ estrangeria de Barcelona.  

- Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social. Secretaria General 

d’Immigració i Emigració.  

- Direcció General per a la Immigració de la Generalitat de 

Catalunya. 

- Associació Catalana de Municipis. 

- Federació de Municipis de Catalunya. 

 

De fet són les administracions més destacades en el quadre resum, quan per una 

banda a les propostes a qui van adreçades i per altra banda, també d’alguna manera, 

orgànicament. Considerem que hi ha administracions que potser no tenen el major 

nombre de propostes però si que la seva incidència i representativitat fa que ens 

adrecem a ells i que no enviem el document a nivell divulgatiu si no que buscarem 

concertar una reunió. 

 

 Sessions informatives/divulgatives més obertes que, encara que no s’ha difós 

el document, ja les tenim de pactades: 

o XESAJE (Xarxa d’Entitats Socials d’Assessorament Jurídic per 

Estrangers) de la Direcció d’Immigració i Interculturalitat de 

l’Ajuntament de Barcelona. 
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o Comissió d’Immigració de la XAPSLL (Xarxa d’Atenció a 

Persones sense Llar) del Consell Municipal de Benestar Social de 

l’Ajuntament de Barcelona. 

o Consell Assessor d’Immigració de la Federació de Municipis de 

Catalunya. 

 Elaboració d’un document d’adhesió a la pàgina web del Consell Municipal 

d’Immigració per a aquelles entitats, organismes i institucions que vulguin 

donar suport al document de propostes. Això ens ha d’ajudar a una difusió 

més activa. 

 

Aquesta seria la previsió que tenim a hores d’ara, que és molt incipient però sense 

divulgació ja hem començat a rebre demandes. 

 

Sr. Miquel Esteve Només un aclariment respecte la roda de premsa. Nosaltres 

plantejàvem no fer-la a l’Ajuntament si no fer-la al Col·legi de periodistes, per poder 

tenir no només els periodistes que segueixen temes municipals si no els que segueixen 

temes de tribunals. Això en tot cas ho podem acabar d’afinar, buscar la data i el lloc, 

perquè tingui més ressò i traspassi la frontera municipalista pel que fa als mitjans de 

comunicació. 

 

Això és una primera proposta i tot pot ser sumatiu. El que faria, si us sembla bé 

aquesta és la proposta guia i amb la Comissió Permanent anem ajustant-la i perfilant-

la. Si us sembla bé, tot el que hi hagi d’iniciatives s’hi pot anar afegint. 

 

Sr. Rodrigo Araneda Lamentablemente el tema de los tiempos es importante, creo 

que si vamos decidiendo cosas en la permanente será en una, dos semanas, o tres. El 

problema es que esto se tiene que hacer lo antes posible porque el documento ya está 

en manos de gente, y así intentar dar el golpe de efecto con el documento. 

 

Sr.Miquel Esteve  La roda de premsa està previst fer-la al voltant del 20. Vull dir el 

seguiment, l’extensió, les visites a les institucions, hi ha tot un seguit de coses que 

s’han de fer. Evidentment la roda de premsa s’ha de fer el més immediat que es pugui 

dins de fer-la ben feta i tenir-la preparada, hi ha unes petites coses que s’han de fer 

però estic d’acord amb tu que ha de ser el més immediat possible. 

 

Sra. Janette Vallejo Me parece bien la relación de Instituciones a las que se desea 

presentar el documento pero echaba en falta presentar el documento a la Comisión de 

Inmigración del Parlament, de manera que también vayan apropiándose de nuestras 

reivindicaciones. Que de cara a las próximas elecciones haya ya un resultado de este 

trabajo que se ha hecho desde el Consell. 

 

Sr. Miquel Esteve.  Algú més ha demanat la paraula? 
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Sra. Rosa Barenys  Un cop fetes les presentacions corresponents als organismes 

públics, Delegació del Govern, etc, el full de ruta deu anar més enllà, no? Als partits 

polítics o fer aquelles actuacions a través de qui sigui per modificar la llei. 

 

Sr. Miquel Esteve Està totalment obert. 

 

Sra. Rosa Barenys Ho dic perquè si només és presentar-ho... 

Aprofito que tinc la paraula per dir que la nostra associació, que tenia informació que 

ho estàveu fent, considerem, pel poc que hem pogut veure i pel que heu explicat, que 

el document està molt bé, que moltes gràcies. 

 

Sra. Maite Fandos. Tu volies dir alguna cosa no? 

 

Sr. Carles Bertran Ja s’ha contestat, pensava que dins la difusió també s’havia de 

presentar als diferents partits polítics perquè són els que poden vehicular-lo en els 

diferents canals. També em sumo al plantejament del Rodrigo que això s’ha de fer el 

més aviat possible i en el moment que es faci la difusió demanar la complicitat de les 

entitats del Consell per fer-ne la màxima difusió. 

 

És un tema que ja s’ha parlat en alguns ajuntaments i ho han demanat. Sé que hi ha 

gent que té interès en adherir-se i llavors en la línia del que plantejàveu de la 

Federació de Municipis, no estaria de més que també pogués ser assumit per altres 

municipis que donin suport en aquesta declaració.  

 

Sr. Miquel Esteve. Aquesta és la intenció. Aquí hi ha una qüestió que interessa aclarir 

com a Govern de Barcelona. Aquestes mesures que es presenten com a àmbit Estatal, 

Generalitat i Municipal, l’ideal és que quan parlem de l’àmbit municipal sigui de tot 

l’àmbit municipal perquè moltes d’aquestes mesures si només s’apliquen a la ciutat de 

Barcelona perden efectivitat, es fan inviables moltes d’elles. O sigui només té sentit si 

això té un coixí, pel que fa a l’àmbit municipal, l’Estatal és unívoc, però l’àmbit 

municipal és molt més divers. Quan plantegem la Federació de Municipis i l’Associació 

Catalana de Municipis és perquè el coixí realment sigui municipal. Ja sé que Barcelona 

és Barcelona però moltes vegades quan s’apliquen només a Barcelona acaben 

dificultant més que beneficiant perquè s’acaba creant un coll d’ampolla i perjudica a 

Barcelona i a fora. Amb l’empadronament sense domicili fix i altres coses, la gent del 

voltant acaba venint a Barcelona, acaba col·lapsant el sistema i perjudicant al final. Per 

tant la idea és que els municipis, a partir de les dues associacions s’hi vagin sumant. 

 

Sra. Maite Fandos. Una altra paraula? 

 

Sra. Lourdes Ponce. Si que veia que aniria molt bé que es fes aquesta setmana.  Per 

exemple el divendres aniria molt bé perquè el diumenge és la mostra d’entitats i seria 

una manera d’aprofitar i donar ressò a què és una cosa de les entitats que formen part 

del Consell Municipal d’immigració. Poder emmarcar-se allí estaria bé. 
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Sra. Maite Fandos He mirat a l’agenda i el divendres 17 és el Dia internacional contra 

la Pobresa, hi ha un acte important del tercer sector. Penso jo que si s’està fent l’esforç 

aquell dia per explicar el tema de la pobresa no sé si hem de sortir nosaltres amb un 

tema que els xafaríem el dia. Hauríem de fer l’esforç de no fer-ho el mateix dia, és la 

meva opinió.  

La pobresa és moltes coses, hi ha molta gent que té pobresa que no li afecta aquest 

tema. Jo tinc que hi ha un acte molt important a la tarda que deveu estar tots 

convidats, suposo? Les entitats de l’àmbit deuen fer, algunes esteu aquí, no sé si teniu 

previst fer activitats o no, penso que no s’ha de barrejar perquè el tema és molt 

potent. 

 

Sr. Miquel Esteve Si us sembla bé, parlarem amb el servei de premsa de 

l’Ajuntament que tenen experiència amb quins són els dies més noticiables o no. Sabeu 

que el servei de premsa és fixe de la casa. Mirarem que tècnicament es pugui aportar 

algun document resum a la premsa que sigui pedagògic. Tècnicament és molt espès 

per tant s’haurà d’elaborar un material, la mateixa comissió redactora, que es pugui 

entendre, que sigui vendible perquè si no ens podem perdre. Això ho farem però 

requereix uns dies. A partir d’avui el Ramon posa tota la maquinària en marxa, 

juntament amb vosaltres. Però quan més aviat es pugui fer ho farem i que no 

coincideixi amb altres rodes de premsa que es puguin trepitjar. Ho farem el més 

immediat possible, crec que quedant així ja està. 

 

 

4. Altres informacions: 

 

Sra. Maite Fandos  Només era recordar-vos dos temes: 

 

Per una banda que el període de presentació de candidatures al Premi del Consell 

Municipal d’Immigració, que aquest any toca el treball en l’àmbit de la inclusió social de 

les persones immigrades i que el termini finalitza el 31 d’octubre. Per tant encara esteu 

a temps de presentar-vos, o de presentar projectes. 

 

Recordar que el proper plenari se celebrarà, en principi, l’11 de desembre. 

 

Sr. Miquel Esteve Ja no hem posat el tema del diumenge perquè és demà passat.  

 

Sr. Maite Fandos Molt bé, gràcies a tots i totes i sobretot gràcies a tot l’equip que 

heu fet aquest document que ha sigut motiu d’aquest Consell extraordinari. 

 

(Aplaudiments) 

 

Finalitza la sessió a les 19:10 


