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SEGUIMENT DEL PLA DE TREBALL 

CONSELL MUNICIPAL D'IMMIGRACIÓ 

JUNY 2017.  PRINCIPALS ACCIONS 2017 

 

 

Eix 1. Plena Ciutadania 

 

1.1 Identificar les barreres que dificulten l'exercici dels drets humans a les persones 
migrades i proposar i/o generar respostes que en facilitin la superació 

 

2. Crear grups consultors i de treball que proposin respostes a les dificultats i 
barreres en l'exercici dels drets humans. 

18/04/2016 :: Reunió Subdelegació de Govern pel col·lapse de cites prèvies 
18/05/2016 :: Comissió d'Opinió d'Urgència pel Dret a vot 
25/10/2016 :: Comissió d'Opinió d'Urgència pel tancament del CIE 
 

Març-juny 2017 :: GT de Treball de la llar i les cures 
 

- 20-3-2017. Inici amb grup ampli. Acord d’objectius de treball.  
- Objectiu: elaboració document propostes i Manifest del CMIB  
- Maig 2017. Inici grups operatius. Es constitueixen dos subgrups: A. Laboral i 
seguretat social. B. Reconeixement social, salut i formació / empoderamemt. S'ha 
avançat en l'argumentari i la fonamentació de la legislació i en la concreció de 
propostes 
- Es facilita informació prèvia per part de persones especialitzades en cada 
temàtica. 
- Calendari: Reunions dels GT entre maig i octubre 2017. Preparació Manifest a 
presentar a la Trobada de la BCN ciutat diversa (22-10-2017) i del document a 
presentar i aprovar al Plenari de 30-11-2017. 

 

09/05/2017 a 30/6/2017. Presentació i Acord de col·laboració amb la Mesura 
Govern de Democratització de la cura 
09/05: 1a reunió del Grup motor: Presentació de la Mesura de govern Per una 
democratització de la cura a la ciutat de Barcelona i acords de col.laboració. 
Continuïtat de participació en el GT. 

 



 
 
 
  
 
 

2 
 

Direcció de Serveis de Drets de Ciutadania i Diversitat 
Consell Municipal d’Immigració 

Passeig de Sant Joan, 75, 1a planta 
08009 Barcelona 

 

 

 

26/05/2017. Aportacions del CMIB a la Mesura de Govern per afavorir l’accés a la 
regularitat i prevenir la irregularitat sobrevinguda 

4. Fer propostes per afavorir la participació de persones d'origen estranger en els 
espais de decisió públics. 

05/04/2016 :: Assignació referent del CMIB al Consell de dones 
17/03/2016 :: GT CMIB elaboració del PAM Pla d'Acció Municipal 
 
Abril 2017 :: Aportacions sobre Participació diversa a les noves Normes de 
Participació. 
Comptant amb la participació de representants del CMIB en el grup de treball del 
Projecte Per una participació diversa a l'Ajuntament de Barcelona, s’ha elaborat un 
informe amb propostes per garantir la participació diversa en els diferents òrgans, 
espais i processos de participació municipal, que s’han incorporat a la proposta de 
noves Normes de Participació (en tràmit).  

6. Detectar elements que impedeixen o dificulten la igualtat d'accés als serveis 
bàsics i realitzar propostes per superar-los. 

15/02/2017. Circuït d’empadronament 
En la Comissió Permanent de 15-2-2017 s’informa dels canvis i millores per 
l’acreditació en cas de domicili habitual i sense domicili fix. 

 
23/5/2017. Dificultats d’accés a l’atenció sanitària. 
En la Comissió Permanent el Sr. Davide Malmusi, Cap de serveis de Salut, presenta 
les millores realitzades en relació a l’accés a l’atenció sanitària en situació 
d’irregularitat (persones no empadronades o d'altres). Es fa arribar la informació, 
en format de fàcil comprensió, a les entitats, per poder transmetre a tothom. 

1.2 Plantejar estratègies i accions que afavoreixin la igualtat d'oportunitats per 
superar la vulnerabilitat des d'una perspectiva interseccional 

7. Fer propostes, a partir d'un grup de treball, de mesures d'acció positiva 
per millorar les oportunitats de les persones d'origen estranger (presència als 
mitjans de comunicació, representació política, accés al mercat laboral…). 

26/05/2017. Aportacions de la C.P. del CMIB a la Mesura de Govern per 
afavorir l’accés a la regularitat i prevenir la irregularitat sobrevinguda 
15-5-2017. Aportacions per part de la Comissió Permanent del CMIB 
22-5-2017. Roda de premsa de presentació de la mesura. Participació CMIB.  
26-5-2017. Presentació de la MG al Plenari Municipal 
La mesura preveu accions de suport a la contractació i inserció laboral, en 
col·laboració amb Bcn Activa, per evitar la irregularitat sobrevinguda. 
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9. Realitzar un grup de treball que generi propostes i estratègies que 
facilitin la implementació de la gestió de la diversitat a les empreses. 

Previsió per 2on semestre 2017. (Accions 7 i 9). Es proposa dinàmica 
participativa en el Plenari de 5/7/2017 per tal de concretar la proposta. 

1.3 Combatre el racisme social i institucional, la discriminació i la 
xenofòbia 

 

12. Fer acció/ons de sensibilització per donar visibilitat a la situació de les 
persones refugiades. 

20/06/2017. Acte dia Mundial de les persones refugiades  
Col·laboració en la preparació, que el 2017 es traspassa des del CMIB a Ciutat 
Refugi.  
Participació en l’acte del 20 de juny 2017. 

Exposició refugi: actualitzada des del CMIB i prevista per la Trobada de la Bcn 
diversa 2017. 

13. Facilitar informació i formació sobre els canals existents de denúncia de 
situacions discriminatòries que es produeixen a la ciutat (Oficina per la No-
Discriminació, OND; Sindicatura de Greuges de Barcelona; Fiscalia Provincial de 
Barcelona - Servicios de Delitos de Odio y Discriminación; altres entitats…). 

15/06/2017:: Sessió informativa "Intervenció penal davant de delictes d'odi i 
discriminació". Fiscalia Delictes d’Odi i Discriminació i Direcció Gen. de la 
Policia 
S’ha realitzat aquesta sessió, a càrrec del fiscal Sr. Miguel Angel Aguilar, i del 
Sr. Albert Oliva (Mossos d’esquadra) oferint coneixement i contacte amb els 
organismes i persones implicades des de Fiscalia i des de Direcció General de 
Policia, i alhora mostrant la importància i el paper de la denúncia, per tal de 
promoure-la i contribuir a la lluita contra la discriminació, la xenofòbia i el 
racisme 

14. Crear un protocol per recollir, vehicular i fer seguiment de les situacions 
de discriminació, dificultats administratives o altres situacions de vulneració de 
drets que afecten les persones immigrades. 

Previsió per 2on semestre 2017. Definir un protocol, en col.laboració amb la 
OND – Oficina per la no discriminació, i validar en un grup de treball amb 
participació del CMIB. 



 
 
 
  
 
 

4 
 

Direcció de Serveis de Drets de Ciutadania i Diversitat 
Consell Municipal d’Immigració 

Passeig de Sant Joan, 75, 1a planta 
08009 Barcelona 

 

 

 

16. Col·laborar en les accions de sensibilització institucional a nivell 
municipal adreçades als serveis municipals per evitar i combatre el racisme, la 
xenofòbia i la islamofòbia. 

Gener 2017. Invitació a la presentació del Pla contra la Islamofòbia. 
Participació de membres del CMIB en consultes per l’elaboració del Pla. 
 

15/06/2017:: Sessió informativa "Intervenció penal davant de delictes d'odi i 
discriminació". Fiscalia Delictes d’Odi i Discriminació i Direcció Gen. de la 
Policia 
Realitzada amb l’objectiu de promoure la denúncia i contribuir a la lluita contra 
la discriminació, la xenofòbia i el racisme. Informació sobre la OND - Oficina 
per la No Discriminació. 
 

1.4 Reforçar la construcció d'un discurs comú i donar-hi visibilitat 
 

17. Promoure la participació de les entitats a la Comissió d'Opinió 
d'Urgència (COU), i a grups consultors i/o comissions que es puguin crear 
(facilitar informació prèvia per contextualitzar la temàtica). 

25/10/2016 :: COU per exigir el tancament del CIE 

18/05/2016 :: COU Dret a Vot i no instrumentalització de la immigració en les 
eleccions 

Març-Juny 2017 :: GT Treball de la llar i les cures.  

Previsió per 2on semestre 2017. Convocatòria oberta al CMIB per definir 
Manifest del CMIB per la Dignificació del Treball de la llar i la cura de les 
persones. 

18. Elaborar comunicats amb el posicionament del Consell respecte de 
temàtiques rellevants que afectin negativament les persones immigrades (Llei 
d'estrangeria, CIE, persones refugiades, tràfic de persones, situacions de 
discriminació i explotació laboral, racisme i xenofòbia…). 

18/05/2016 :: Comunicat per la plena ciutadania: dret a vot i no 
instrumentalització de la immigració 
26/10/2016 :: Manifest exigint el tancament del CIE 
 
Juny 2017 : Elaboració de Manifest per la Dignificació i Visibilització del 
Treball de la llar i la cura de les persones 
Des del grup de treball de la llar i la cura de les persones s'està preparant una 
proposta de Manifest, que està previst presentar en convocatòria oberta al 
CMIB  per rebre aportacions i per aprovació i posterior lectura en la Trobada 
de la Bcn Ciutat diversa a octubre 2017 
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19. Promoure declaracions institucionals del Plenari municipal en aquells 
temes que el CMIB consideri d'especial rellevància, i promoure l'adopció de les 
mesures necessàries per al seu compliment. 

27/10/2016 :: El Consell de Benestar Social CBS se suma al manifest pel 
tancament del CIE 
18/05/2016 :: Declaració institucional per la plena ciutadania: dret a vot i la no 
instrumentalització a les eleccions 

Previsió 2017-2018. Declaració institucional per la Dignificació del Treball de la 
llar i la cura de les persones. 

1.5 Garantir informació actualitzada en relació a modificacions a nivell polític, social i 
jurídic que afectin les persones migrades pel que fa a polítiques públiques 

 

21. Fer sessions informatives sobre temes que afectin l'exercici de drets. 

23/10/2016. Xerrades i taules debat en el marc de la BCD Bcn Ciutat Diversa 
 

15/06/2017:: Sessió informativa "Intervenció penal davant de delictes d'odi i 
discriminació". Fiscalia Delictes d’Odi i Discriminació i Direcció Gen. de la 
Policia 

22. Informar sobre les xarxes internacionals on es treballi el tema de la 
immigració i hi hagi presència de l'Ajuntament de Barcelona. 

Abril-maig 2017. Grup consultor Projecte Urban Agenda de la UE.  
Es demana participació a fi de crear un Consell Assessor de migrants i refugiats 
en col·laboració amb ciutats europees.  
-     24/04/2017. Participació en reunió preparatòria a  Barcelona 
-     17/05/2017. Participació en grups de treball a Amsterdam 
 

1.6 Promoure la participació del Consell i les entitats membres en els espais de 
definició de les polítiques públiques, i especialment de les municipals 

 

23. Informar dels objectius i funcionament dels espais de participació 
ciutadana a Barcelona, i apropar a les entitats els espais de participació del seu 
propi territori. 

Març-Juny 2017. Noves Normes de Participació ciutadana:  
- Tramesa documentació de les versions preparatòries 
- Informació i participació. Comissió Permanent de 23/5/2017. 
- Informació sobre les vies per fer aportacions 
- Invitació a grup de treball del Consell de Ciutat 
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27. Generar nous canals de comunicació amb els interlocutors polítics de les 
diferents administracions públiques, especialment amb la comissionada i la 
tinença d'alcaldia de referència. 

Gener-Juny 2017. Diverses visites o reunions de la Comissionada 
d’immigració, Interculturalitat i diversitat.  
La Comissionada presideix la Comissió Permanent del CMIB, que possibilita un 
espai d'intercanvi. 
 
 
 
 

Eix 2. Interculturalitat 

 

2.1 Donar visibilitat a les persones migrades i a les entitats del Consell com a part de 
la ciutadania que vol participar i participar en la construcció de la ciutat 

 

28. Realitzar anualment la Trobada d'Entitats com un espai de visibilitat de 
la diversitat i interacció amb la ciutadania. 

Abril-Juny 2017. Preparació de la Trobada Bcn Ciutat diversa 2017 
Acord denominació Trobada de Barcelona ciutat diversa 
Grups de treball: Reunions del grup general i de grups per carpes.  
Temàtiques previstes: 
- Plena ciutadania:  
- Diverses activitats, taules rodones, tallers, jocs, teatre... relacionades amb la 
Dignificació i visibilització del treball de la llar i de les cures 
- Altres: Economies cooperatives: suport mutu, Refugi, exposició, dades, 
Bulling, Bon tracte i maltracte institucional, entre d’altres. 
- Interculturalitat: reconeixement i visibilitat (danses, gastronomia, música i 
literatura)  
- Per afavorir interrelació entre entitats es preveu avanç en dinàmiques 
d’interrelació entre entitats i intercarpes (cites ràpides) 
- Trencar estereotips: Biblioteca vivent, Catàleg i agents antirumors... 
 

29. Promoure i reclamar la representativitat i la visibilitat de persones 
d'orígens diversos en els mitjans de comunicació municipals i d'altres espais. 

05/10/2016 :: Difusió de la Jornada Periodismes diversos, periodismes 
transformadors 

Previsió 2on semestre 2017: Trobada Bcn ciutat diversa: Possible participació 
en mitjans municipals (BTV, TMB...) i mitjans diversos. 
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2.2 Afavorir la relació de les entitats del CMIB amb actors socials i institucionals, a la 
ciutat i als districtes 

 

32. Crear espais de treball o jornades amb agents socials d'àmbits temàtics 
d'interès que afavoreixin la relació entre les entitats. 

Març-juny 2017. GT Treball de la llar i la cura de les persones obert a altres 
entitats  
S’ha obert  i hi participen entitats vinculades al tema i alienes al Consell: Taula 
entitats treball de la llar, Xarxa entitats per un treball de la llar just. 
 

33. Convidar a participar a la Trobada d'Entitats, si escau, a interlocutors de 
l'àmbit temàtic escollit anualment. 

Trobada 2017. Prevista participació d’entitats vinculades al Treball de la llar  
S’ha convidat a entitats vinculades al Treball de la llar i de les cures alienes al 
Consell: Taula entitats treball de la llar (Sindillar..), Xarxa entitats per un treball 
de la llar just (anem per feina, poble sec per a tothom), professionals amb 
especialització en el tema.  
 

34. Donar visibilitat a les entitats del Consell en les diferents àrees i serveis 
de l'Administració municipal i especialment en les institucions i agents 
educadors de proximitat. 

Març 2017. Grup Consultor. Prevenció del sexisme.  
Sessió de treball amb entitats del CMIB, en col·laboració amb el Dept. de 
Feminismes. Aportacions de les entitats. 

Previsió per 2on semestre 2017. Es proposa dinàmica participativa en el 
Plenari de 5/7/2017 per tal de concretar la proposta. 

2.3 Participar en la definició de les polítiques i estratègies que abordin la 
interculturalitat i la convivència dels veïns i veïnes de la ciutat 
 

36. Crear un espai de trobada entre la Comissió Permanent del Consell i la 
Comissió d’Estratègia de la Xarxa Antirumors i buscar sinergies per afavorir la 
incidència. 

Previsió per 2on semestre 2017. En preparació interna. 
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Eix 3. Foment i suport a l'associacionisme 
 

3.3 Generar espais d'interacció entre les entitats del Consell que afavoreixin la 
col·laboració mútua 

 

50. Crear accions que facilitin la interacció entre les entitats, en el marc de 
la Trobada d'Entitats o d'altres, i que aprofundeixin en el coneixement mutu i la 
cohesió del Consell. 

Trobada 2017. Acord realització activitats de coneixement mutu entre 
entitats i intercarpes 
Dinàmiques participatives (Cites ràpides o Speed dating, amb intercanvis 
d’informació, necessitats i oferiments) 
 

3.4 Promoure la visibilitat de la diversitat de la nostra ciutat i el reconeixement del 
treball i les bones pràctiques en matèria d'immigració 
 

51. Reconèixer amb el Premi CMIB la feina feta a la ciutat en matèria 
d'immigració per una entitat o projecte. 

Abril-juliol. Preparació, convocatòria i difusió del 9è Premi del CMIB 
L'any 2017 dedicat a la Dignificació i visibilització del Treball de la llar i la cura 
de les persones 
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Eix 4. Funcionament intern 

 

4.1 Reforçar la participació interna 

 

55. Crear comissions de treball amb les entitats interessades que millorin el 
funcionament del Consell (participació, comunicació i formació). 

Previsió 2on semestre: reactivar Comissions Participació i Comunicació. Iniciar 
Comissió de Formació. 

58. Promoure la incorporació al CMIB de noves entitats que reflecteixin la 
diversitat d'orígens presents a la ciutat. 

Previsió 2on semestre 2017. 

4.2 Documentar i donar visibilitat a la tasca del Consell 
 

61. Generar un espai en el Plenari que serveixi per traslladar a totes les entitats 
la tasca que fan tant la Comissió Permanent com les altres comissions creades 
(Participació, Comunicació i Formació). 

 
Juliol 2017. Informe vicepresidència  
Incorporant activitat de la Comissió Permanent i altra activitat interna. 


