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ACTA RESUM DE LA SESSIÓ PLENÀRIA DEL  

CONSELL MUNICIPAL D’IMMIGRACIÓ DE BARCELONA 

Sessió del dia 5 de juliol de 2017 

 

A les 18:00 hores, al Saló de Cròniques. 

Es pot escoltar la gravació al web del CMIB 

 

Presideix: Sr. Jaume Asens i Llodrà, Tinent d’alcalde de Drets de Ciutadania, Participació i 

Transparència 

 

Assistents: 

 Sra. Lola López (Comissionada d’Immigració, Interculturalitat i Diversitat) 

 Sr.Rodrigo Araneda (ACATHI – Associació catalana per la integració d’homosexuals, 

bisexuals i transsexuals immigrants) 

 Sra. Carmen Bermúdez (ASOCASCOL Asociación Casal Colombiano) 

 Sra. Rita Amaqui (Asociación Amistad de las Mujeres Filipinas) 

 Sra. Esperanza Pérez i Sr. William Pérez (Asociación Cultural Los Ríos en Cataluña) 

 Sr. Jorge Irias i Sra. Ena Sánchez(Asociación Cultural Social y Arte Culinario de 

Honduras y amigos) 

 Sra. Irene Yamba (Asociación de Mujeres E’Waiso Ipola) 

 Sr. Isabel Carpio i Sra. Jenifer Enríquez (Asociación Identidad Cultural Ecuatoriana Sin 

Fronteras) 

 Sr. Florín Gaiseanu (ASOCROM Associació Romanesa de Catalunya) 

 Sr. Abdou Mawa Ndiaye i Sra. Pauline Diouf (Associació Catalana de Residents 

Senegalesos) 

 Sra. Janette Vallejo (Associació d’Ajuda Mútua d’Immigrants a Catalunya AMIC-UGT) 

 Sra. Elisabet Ureña (Càritas Diocesana de Barcelona) 

 Sr. Carles Bertran (CC.OO. de Catalunya - Migracions) 

 Sra. Rosa Irasusta (Centro Filipino Tuluyan San Benito) 

 Sra. Isa García i Sr. Raul Castro (CICTAEC Cámara Internacional de Comercio y 

Turismo Asociación Ecuatoriano Catalana) 

 Sr. Antonio García  (Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat CCAR) 

 Sra. Nilo Robles (FASAMCAT Federación de Asociaciones Americanas de Catalunya) 

 Sra. Solange Terceros (FEDEBOL Federación de Entidades Bolivianas en Catalunya) 

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

Catalunya) 

 Sr. Lester Burton (Federación Latina de Medios de Comunicación) 

 Sra. Saida Zerrouk (Fundación Ibn Battuta) 

 Sra. M. Carmen de la Fuente i Sra. Eneida Alaiz  (Fundació Migra Studium) 

 Sra. Ana Melva Camargo (Surt, Fundació de Dones) 

 Sra. Andrea Borison (Xarxa 9 Barris Acull) 

 

Persona de reconeguda vàlua 

http://www.bcn.cat/novaciutadania/videos/CMIB.Plenari.170705.mp3
http://www.bcn.cat/novaciutadania/videos/CMIB.Plenari.170705.mp3
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 Sra. Fátima Ahmed (membres del CMIB com a persona de reconeguda vàlua) 

Representants Grups Polítics 

 Sra. Montserrat García, per delegació de la Ima. Sra. Carme Andrés Añón, Grup 

Municipal del Partit Socialista de Catalunya (PSC) 

 Sr. Miquel Esteve, per delegació de la Ima. Sra. Maite Fandos, Grup Municipal de 

Convergència i Unió (CiU)  

 Sr. Eloi Valdecantos, per delegació de la Sra. Marilén Barceló, Grup Municipal de 

Ciutadans (C's)  

 Sra. Lola Ferré, per delegació de la Sra. Maria José Lecha, Grup Municipal Candidatura 

d'Unitat Popular (CUP) 

 

Personal de l’Ajuntament 

 Sra. Aida Guillén, Directora de Drets de Ciutadania i Diversitat 

 Sr. Ramon Sanahuja, Director de Serveis d'Atenció i Acollida a Immigrants 

 Sra. Núria Martínez, Cap de Drets de Ciutadania 

 Sr. José Cano, Cap del Programa de Ciutadania i Educació de l’IMEB  

 

Secretària del Consell 

 Sra. Núria Pàmies, secretària del Consell Municipal d’Immigració de Barcelona 

 

S’excusen: 

 Sra. Marta Trujillo (Asociación de la Comunidad Dominicana en Cataluña) 

 Sr. Adalberto Betancor (Asociación Uruguayo Catalana Los Botijas) 

 Sra. Lourdes Marino (Centro boliviano Catalán) 

 Norma Veliz. Mujeres pa’lante. 

 Sra. Lucia Guerrero (Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya) 

 Sra. Montserrat Benedí Grup Municipal d’Esquerra Republicana (ERC) 

 Sra. Marta Clari, Gerent de l’Àrea de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència 

 
ORDRE DEL DIA: 

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

2. Informe de presidència i vice-presidència (pàg. 3) 

3. Concrecions i seguiment del Pla de treball del CMIB 2017 (pàg. 7) 

- Informe de seguiment 

- Dinàmica participativa per concretar actuacions 2017 (objectius 3 i 14)  

4. Proposta d’incorporació d’entitats al CMIB (pàg. 9) 

5. Grup de treball a la llar: seguiment, previsions i calendari (pàg. 9) 

6. Premi CMIB 2017: jurat i criteris d’atorgament (pàg. 10) 

7. Pla d’Immigració (pàg. 12) 

8. Presentació de la Mesura de govern per afavorir l'accés a la regularitat i prevenir la 

irregularitat sobrevinguda (pàg. 13) 
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9. Precs i preguntes (pàg. 15) 

0. Benvinguda del president del Consell Municipal d’Immigració 

 
Sr. Jaume Asens: Dóna la benvinguda a tothom i específicament al vicepresident, el Sr. 
Rodrigo Araneda, que s’incorpora a la taula després d’haver estat elegit el mes de desembre, i 
a la nova secretària del Consell, la Sra. Núria Pàmies, que havia treballat els darrers anys en 
immigració amb la Xarxa d’acollida, i que fa dos mesos que ja dinamitza els grups de treball. 
  
Anuncia un canvi en l’ordre del dia que és afegir un punt, que serà el 7, per parlar del Pla 
d’Immigració. 
 
 

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior  

 
Sr. Jaume Asens Recorda que l’acta anterior es va enviar per correu electrònic i l’esborrany 
està disponible a la pàgina web de  Nova Ciutadania. S’aprova l’acta sense cap esmena. (1min) 

 
 
 

2. Informe de presidència i vicepresidència  

 
Sr. Jaume Asens: Fa una valoració de la feina feta durant aquests dos anys de mandat i 
planteja els principals reptes que queden per desenvolupar en els propers mesos. (1min 25s) 
 
 Col·locar en l’agenda política i donar continuïtat a les “67 propostes del Consell 

Municipal d’Immigració”. Es va realitzar una roda de premsa per balanç del compliment 
del Document de les 67 propostes i es va visualitzar que es tracta de propostes concretes, 
plenament compatibles amb el marc jurídic vigent i que amb voluntat política es podrien 
aprovar i millorar la qualitat de vida de milers de veïns i veïnes. Es va anunciar l’acceptació 
de les propostes en l’àmbit de les competències municipals garantint, per exemple, 
l’empadronament de les persones en situació de vulenerabilitat; o no criminalitzant 
les sancions de l’Ordenança de Convivència per l’obtenció de l’Informe d’arrelament. 

 
 Tancament del Centre d’Internament d’Estrangers de Zona Franca. Després de detectar 

el seu funcionament amb una llicència inadequada per l’activitat que realitza es va tramitar 
una ordre de cessament de l’activitat i fa un parell de mesos una ordre administrativa 
de precinte. No hi hagut col·laboració del Ministeri de l’Interior i davant la situació de 
desobediència de la resolució l’Ajuntament ha recorregut als Tribunals. Ara s’està 
pendent del que consideri el Jutjat. 

 
 Mesura de govern per garantir el veïnatge de les persones immigrades en situació 

d’irregularita.  
 

- Afavorir la regularització dels veïns i veïnes en situació irregular. Es reforça 
amb 60.000€ el pressupost del SAIER, s’incorporen 2 tècnics d'acollida més al 
SOAPI i s’incrementa un 66% el suport a les entitats que fan acollida. S’està 
treballant en nous plans d'ocupació de cara al 2018 per persones en situació 
d'irregularitat que han de permetre, no només accedir a una feina sinó accedir 
també als drets de ciutadania. 
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- Aquesta mesura de lluita ha de ser un dic de contenció contra la irregularitat 
sobrevinguda. Aquesta afecta a persones que davant la impossibilitat de renovar el 
permís de residència i treball, es troben de forma sobrevinguda sense treball ni 
ingressos i perden la seva situació administrativa regular. Aquesta situació els deixa 
en una situació d’exclusió administrativa que es tradueix en exclusió social i laboral, 
que té un fort impacte en el seu entorn familiar. La irregularitat sobrevinguda trenca 
el procés natural d’integració. Es posa en marxa un Protocol per identificar des 
del SAIER i Serveis Socials a les persones en risc de caure en situació 
d'irreglaritat sobrevinguda que  seran derivades a Barcelona Activa perquè 
puguin accedir a les ofertes de feina gestionades a través de les diferents borses de 
treball. 

 
- Obtenció d’un Document per acreditar el veïnatge a la ciutat. Ha de ser un 

instrument rellevant per acreditar la seva integració (o arrelament) a la ciutat, i en 
alguns casos, ha de permetre evitar la seva expulsió o internament a un Centre 
d'Internament d'Estrangers. Un instrument per seguir avançant cap a una ciutat on 
ningú hagi de tenir por de caminar tranquil·lament pel carrer, per la seva situació 
administrativa. 

 
 
Expressa que la Mesura posa de manifest que es poden fer unes altres polítiques d’Immigració 
que les de Trump, la Comissió Europea o l’Estat espanyol que van en contra dels Drets 
Humans, de la dignitat de les persones. 
 
Finalment, se segueix consolidant Barcelona com una Ciutat Refugi.  

- S’ha creat el Programa Nausica: un programa municipal d’acollida integral a les 
persones refugiades que esgoten les prestacions del pla Estatal.  

- El mes passat vàrem organitzar una Trobada a Barcelona amb la presència de 
regidors i tècnics de 26 ciutats de tot l’Estat, amb l’objectiu de compartir 
instruments com el Programa Nausica, i fer un front comú de ciutats per exigir al 
Govern de l’Estat que compleixi amb els acords de reubicació i 
reassentament. 

 
Fa una breu valoració del paper que ha tingut el Consell –i les entitats- en aquests darrers 
2 anys. La implicació en cada una d’aquestes iniciatives -ja sigui a través de sessions de 
treball, comentaris, Comunicats, Informes, etc- ha permès incorporar la veu de les persones 
immigrades a l’hora de construir les polítiques públiques d’immigració i acollida de la ciutat. 
S’ha aprofundit -tant quantitativament com qualitativament- en la dimensió participativa que ha 
de tenir el Consell Municipal d’Immigració. I, fins i tot s’ha anat més enllà, fent del Consell no 
només un espai de participació, sinó també un agent d’incidència política en la defensa 
dels drets de les persones immigrades.  
 
 
Informe de Vicepresidència 

 
Sr. Rodrigo Araneda.  
 
Explica el desenvolupament d’algunes de les activitats que s’han fet darrerament (17min 15s) : 
 
 Grup de treball: Treball de la llar i de la cura de les persones.  
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És una de les principals activitats del CMIB en el període actual. Aquest grup sorgeix d’un 
grup d’entitats que portaven treballant la temàtica des de fa temps. A la Comissió 
Permanent es va acordar que a més de ser la temàtica anual emmarcada en el Premi, calia 
fer un grup de treball específic, amb l’objectiu d’elaborar un document de propostes (similar 
67 propostes) que permeti establir una estratègia per millorar la situació de les persones 
migrades, especialment dones, que treballen en aquest àmbit. 
 

 Trobada BCN Ciutat Diversa 2017. Ressalta com ha afavorit la visibilitat de les entitats a 

la ciutat, la ubicació dels darrers anys en un lloc central com és l’Arc de Triomf. Mostra el 

treball de les entitats i com les entitats d’immigrants, i que treballen amb immigrants i 

refugiats, construeixen ciutat, també des de l’ús de l’espai públic.   

 
 Mesura de Govern per afavorir l’accés a la regularitat i prevenir la irregularitat 

sobrevinguda. Destacar la reunió de la Permanent amb el tinent d’alcalde i la 

comissionada, on es van poder fer força aportacions a la mesura.  

 
Altres temes que han succeït darrerament i que cal destacar:  
 Circuït d’empadronament. Es visibilitza les diferents formes d’empadronament i es facilita 

l’efectivitat i l’accés. Igualment tenir en compte que segueix havent-hi persones que queden 
fora d’aquests canvis.  

 Sessió informativa. Fiscalia Delictes d’odi i discriminació i Policia (Mossos 
d’Esquadra). Alguns membres de la Permanent es van reunir amb el Fiscal i es va 
proposar fer una activitat formativa per entendre quin és el seu paper i així poder facilitar el 
procediment de denúncia de situacions per les quals passen les persones migrades. Es va 
fer una sessió amb ell i la policia dels Mossos d’Esquadra on es va explicar com fer les 
denúncies i també elements de la Llei contra l’Homofòbia. Es va fer juntament amb el 
Consell del Poble Gitano, és interessant anar compartint aquestes formacions. 

 Salut. Millores realitzades en relació a l’accés a l’atenció sanitària en situació 
d’irregularitat.  

- Circuit diferenciat en l’accés a la salut 
- Modificació legal en l’àmbit autonòmic: més endavant es farà algun tipus de formació 

específica sobre aquest tema. 
 

Participació 
 Noves Normes de Participació ciutadana: S’està fent un procés participatiu per elaborar-

les, encara està obert si es vol fer algun tipus d’observació (fins el 25 de juliol). 

 Participació diversa: S’ha recollit com es participa i com fomentar la participació diversa 

en els diferents espais que té l’Ajuntament (Consells de Barri, Consells de Districte o els 

Consells de ciutat i els temàtics (Consells sectorials). Això permet plantejar altres esquemes 

que influeixen en la participació com a entitats d’immigrants. Es parla de Com participem 

i de si participem. Reflexiona sobre la crítica que es fa a la seva participació i que també té 

a veure amb què moltes vegades són espais més passius amb caràcter informatiu i no 

tant actiu d’inclusió o de construcció de ciutat com realment hauria de ser. 

També diferenciar la participació assimiladora a un model que no pas la construcció de 

noves maneres de fer (on s’emmarquen les noves normes). 

 

Col·laboracions a destacar 
 Acte refugi, 20 de juny. Destacar que algunes entitats participen en l’organització. Abans 

era el CMIB qui l’organitzava però ara és el projecte Ciutat Refugi qui ho lidera 
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 Grup consultor. Projecte Urban Agenda de la UE, per crear un Consell Assessor de 

migrants i refugiats en col·laboració amb ciutats europees 

 24-4-2017. Participació en reunió preparatòria a  Barcelona 

 17-5-2017. Participació en grups de treball a Amsterdam 

Hi haurà una participació en diferents foros que es desenvoluparan durant l’any. 
 
També ressalta altres aspectes: 

- La importància dels ciutadans immigrants o refugiats com a constructors de la ciutat, 
com a part de la ciutat en tots els àmbits. 

- Que l’activitat del Consell ha afavorit que es potenciïn altres discursos i que cal ser 
capdavanters en les polítiques que tenen a veure amb la immigració. 

- Mantenir la visió d’interculturalitat (construir junts, construir ponts) i un model de 
drets, els drets de les persones. 

 
 
Sr. Jaume Asens: dóna pas a intervencions referides al primer punt 
 
 
 
Intervencions 

 
Sr. Nilo Robles (28min)  Fa unes setmanes els ha arribat una “queixa” d’un cas de persona 
que està en risc de caure en la irregularitat, respecte els requisits per la renovació o 
reagrupament familiar. L’Informe d’esforç d’integració ha estat la causa de no poder renovar 
per part d’una persona colombiana. Ha quedat aturat el procés, li estan fent seguiment. 
L’explicació és que no s’ha respost unes preguntes en català i per això s’ha denegat la targeta 
de residència. Pregunta si forma part del procediment o si no s’està donant la informació 
correcte per part dels funcionaris. 
 
Sr. Ramon Sanahuja A la mesura que després explicarà, un dels elements que es recull, i que 
també s’incloïa en Les 67 propostes del CMIB, era la utilització de l’Informe per evitar la 
irregularitat sobrevinguda. Aquest Informe és competència i l’emet la Generalitat. Demana que 
faci arribar el cas concret per esbrinar què ha passat i mirar com es pot, juntament amb la 
Generalitat, millorar el procediment en l’Informe d’esforç d’integració. Els criteris de l’informe els 
determina la Generalitat i s’haurà de veure si el requisit és insalvable o no. 
 
Sra. Janette Vallejo. (32min 10s) Ressalta que la irregularitat sobrevinguda s’ha duplicat 
entre les persones que atenen. No es tracta d’una qüestió banal, calia actuar i per això 
aplaudeixen la mesura. 
 
Els arriben persones d’altres territoris que s’interessen per la mesura i per com funcionarà, falta 
aclarir informació al respecte.  
 
Sra. Lola López. Els detalls més concrets els explicarà després el Sr. Sanahuja. 
 
Sr. Jorge Írias. (33min 35s) Demana informació sobre els carnets que donarà l’Ajuntament i de 
quines dates s’està parlant. Hondures és una comunitat que està arribant molt ara. 
 
Sra. Lola López. Tots els detalls els explicarà al final el Sr. Sanahuja. 
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Sr. Jaume Asens Les preguntes s’haurien de referir més als Informes de presidència i 
vicepresidència i en tot cas la resta es respondran en el punt  de Precs i preguntes del final. 
 
 
 
 
 

3. Concrecions i seguiment del Pla de treball del CMIB 2017  

 
Sra. Aida Guillén. Directora de Drets de ciutadania i diversitat. (34min 35s) 

 

- Acompliment d’objectius i accions 

 
En els darrers 6 mesos, del total de les 65 accions, hi ha 43 accions amb algun acompliment 
des de desembre 2016 a juny 2017, representen el 66,2% del total. Es valora que és un 
grau rellevant d’acompliment.  
 
 
Assenyala que a l’aplicació, disponible al web a l’apartat del Pla de treball del CMIB, es pot 
consultar l’actualització de tots els objectius i accions. Per major facilitat en la identificació, 
s’han numerat les 65 accions de 1 a 65, independentment de l’eix i l’objectiu.  
 
El document de la carpeta de la sessió (disponible al web DOC 1) recull el detall de les 
activitats realitzades per a l’acompliment d’objectius del Pla de treball el darrer semestre (des 
del darrer Plenari, a primers de desembre de 2016, fins avui). Els objectius prioritzats per 2017 
estan marcats en color més intens. En la pantalla es mostra el resum (la numeració es refereix 
a les accions del Pla de treball): 
 

Eix 1. Plena ciutadania 
 

2. Grup de treball: Treball de la llar i de la cura de les persones.  
4. Participació diversa 
6. Millores per l’accés a l’atenció sanitària 
7. Aportacions del CMIB a la Mesura de Govern per afavorir l’accés a la 
regularitat 
12. Refugi: Acte  20 de juny. Exposició. 
13. Sessió informativa. Fiscalia Delictes d’odi i discriminació i Mossos 
16. Invitació Pla contra la Islamofòbia 
20. 67 propostes. Roda de premsa 12/2016. 
22. Grup consultor. Projecte Urban Agenda de la UE (Amsterdam) 
23. Noves Normes de Participació ciutadana 

 
Eix 2. Interculturalitat 
 

28. Trobada Bcn Ciutat diversa: preparació, grup de treball 
32 i 33. Participació agents externs en GT Treball de la llar i en la Trobada 
34. Grup Consultor. Prevenció del sexisme 

 
Eix 3. Foment i suport a l'associacionisme 
 

50. Interacció entre entitats. Trobada. 

http://novaciutadania.cat/pdt/
http://www.bcn.cat/novaciutadania/pdf/consell/Acta170705.A1.pdf
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51. Premi CMIB 2017: preparació i difusió 
 
Eix 4. Funcionament intern 
 

61.Informe de vicepresidència 
 
Esmenta que algunes de les accions ja s’han explicat en l’Informe de presidència i 
vicepresidència, destaca l’acció 23 referent al procés participatiu entorn les noves Normes 
de Participació Ciutadana: en aquest moment està obert el període per fer-hi esmenes, fins el 
25 de juliol. 
 
 
Previsions de futur  
 
A més de donar continuïtat al treball pel document de propostes del GT del treball de la llar i les 
cures, o la trobada de BCN Ciutat Diversa, de cara el segon semestre del 17 es destaca 
d’altres previsions:  
 
 

- Propostes prioritzades per les accions 7/9 i 34, alguna de les que es treballaran avui 

- Reactivar i dinamitzar les comissions de treball: Participació (participació diversa), 

Comunicació i Formació. 

- Acció 36. Espai de trobada entre la Comissió Permanent del Consell i la Comissió 

d’Estratègia de la Xarxa Antirumors  

- Manifestos, Comunicats, notificacions. En preparació: Manifest per la Dignificació i 

visibilització del treball de la llar i la cura de les persones.  

- Inici coordinació amb Consell de la Gent gran de Barcelona: Abordatge situació gent 

gran i envelliment població migrada  

- Inici coordinació i suport per afavorir el diàleg interreligiós i la diversitat religiosa  

- Ampliació CMIB: Objectiu 58. Promoure la incorporació al CMIB de noves entitats que 

reflecteixin la diversitat d'orígens presents a la ciutat. 

Comenta que s’havia plantejat la necessitat de fer els plenaris més participatius i en aquest 

sentit es farà després una dinàmica de priorització d’accions. 

 
 

- Dinàmica participativa per concretar actuacions 2017 

 
Sra. Núria Pàmies (40min 27s)  
 
Explica el funcionament de la dinàmica i s’inicia un treball en grups per prioritzar accions pel 
segon semestre del 2017, respecte dos punts que fins al moment tenen un grau menor 
d’execució i que es prestaven a diverses interpretacions. Es lliura un document amb el recull de 
propostes d’accions que les entitats han fet arribar a la secretaria i es prioritzen (la secretaria 
en recollirà els resultats i els comunicarà). 
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 OBJECTIU 7/9: 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 ...).  
Realitzar un grup de treball que generi propostes i estratègies que facilitin la 
implementació de la gestió de la diversitat a les empreses. 

 
 OBJECTIU 34: Donar més 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 
 

Sra. Lola López Excusa al tinent d’alcalde que ha hagut de marxar per una urgència. 
 
 
 
4. Proposta d’incorporació d’entitats al CMIB (1h 2min 55s) 

 
Sra. Núria Pàmies. Informa que en la Comissió permanent del 15 de febrer i el 6 d’abril, 
respectivament, s’acorda elevar a aquest Plenari la proposta d’entrada de dues entitats i 
certifica que han presentat la documentació i compleixen els requisits (les fitxes les trobareu a 
la web):  

• FEDESCAT  Federación de Asociaciones de Colombianos en Cataluña 
(modificada respecte la del Plenari) (DOC 2) 

• KALIPI Federación de Entidades Cívicas y Religiosas Filipinas de Barcelona. 
(DOC 3) 

 
Per altra banda en el darrer Plenari es va aprovar iniciar el procediment de baixa de 4 entitats: 

 ADIS Associació de Dones Immigrants Subsaharianes  

 Associació de Paisans de Zhejiang a Catalunya 

 Associació Shur Rong Academia Cultural de Bangla Desh 

 FEDEBOL Federación de entidades bolivianas en Catalunya 

Les 3 primeres no van comunicar la voluntat de continuar en el Consell i per tant se les ha 
donat de baixa. En el cas de FEDEBOL, es va posar en contacte amb la secretaria, en el 
termini de dos mesos establert en el Reglament, per expressar la voluntat de continuar sent 
membre del Consell. Des de la secretaria es ratifica que en aquest moment l’entitat torna a ser 
un membre actiu i està participant a les reunions del grup de Treball de la Trobada BCN Ciutat 
Diversa. Es felicita per la continuïtat. 
 
Sra. Lola López pregunta si hi ha alguna qüestió, alguna entitat que vulgui dir alguna cosa i 
dóna per aprovada l’entrada d’aquestes dues entitats i es felicita per la continuïtat de 
FEDEBOL. 
 
 
 
5. Grup de treball a la llar: seguiment, previsions i calendari (1h 5min 25s) 

 
Sra. Ana Camargo, de la Fundació Surt, i membre del Grup de treball de la llar 
 
(Es fa un resum de l’explicació i del document, que trobareu al web DOC 4) 
 

http://www.bcn.cat/novaciutadania/pdf/consell/Acta170705.A2.pdf
http://www.bcn.cat/novaciutadania/pdf/consell/Acta170705.A3.pdf
http://www.bcn.cat/novaciutadania/pdf/consell/Acta170705.A4.pdf
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Aquest grup de treball sorgeix a partir de la demanda d’un conjunt d’entitats membres del 
Consell que havien iniciat un procés de denúncia sol·licitant la dignificació de les treballadores 
de la llar. A partir d’aquí, i en el marc de la Comissió Permanent es decideix fer seves les 
reclamacions i formar un grup de treball. També la temàtica global acordada pel CMIB per l’any 
2017 és la Dignificació i sensibilització social del Treball de la Llar i de les cures a les 
persones. 
 
Un grup operatiu s’ha dividit en dues comissions que aborden les següents temàtiques: 

A. Laboral i seguretat social. 
B. Reconeixement social, salut i formació / empoderament 

S’han fet 6 reunions i es preveu realitzar-ne algunes més. 
 
Principals propostes 
Fa un avanç de les principals propostes del document que s’està elaborant des del grup:  

 Instar a l’Estat espanyol a la ratificació del conveni 189 de la OIT 

 Proposar la incorporació de la garantia de cobrament de les prestacions contributives 

(l’atur, la incapacitat laboral...) i els subsidis equiparant-los als persones treballadores 

del Règim general  i d’altres millores en la situació laboral i de seguretat social  

 Proposar millores i canvis en l’atenció de salut (per ex.: classificació de les malalties 

professionals, inexistent en aquest moment, per al reconeixement de les baixes i el dret 

a les prestacions en cas d’accident laboral...) 

 Instar a les administracions corresponents a aplicar millores en relació a llei estrangeria 

(ex: exempció del contracte per a la renovació de la residència i treball, etc.) 

 Instar a les administracions corresponents a tenir una especial atenció i aplicar les 
mesures oportunes en el tema del tràfic de persones i de la vulneració de drets dins del 
treball de la llar. 

 Mesures per al reconeixement social, campanyes de sensibilització de la societat 

(famílies, empreses, administracions…) perquè es respectin els drets de les persones 

contractades.  

 Incidir en la formació i empoderament, acreditació professional. 

 
A més destaca la importància de la col·laboració amb dues mesures de govern que afecten 
directament al tema que s’està abordant: 

 Mesura de Govern per una democratització de la cura. Comissionat d’Economia 
Cooperativa, social i solidària i consum amb el colideratge de la Regidoria de 
Feminismes i LGTBI (participen en el grup de treball) 

 Mesura de Govern per afavorir l’accés a la regularitat i prevenir la irregularitat 
sobrevinguda. Direcció d’Atenció i acollida a immigrants. 

 
Calendari i pla de treball 
Destaca les principals fases i la previsió de moments clau: 

 Reunions dels GT entre maig i octubre 2017 

 Trobada de BCN ciutat diversa, 22 octubre.  

 Taula rodona sobre Treball llar i cures. Auditori. 

 Lectura del Manifest 
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 Possibilitat accions reivindicatives (recollida signatures per la ratificació del 

conveni 189 OIT) 

 Presentació i aprovació del document de propostes al Plenari de 30-11-2017. 

 Dia del Migrant, 18 de desembre (acte lliurament premi). Lectura del Manifest.  

 Sol·licitat que es faci una Declaració Institucional a presentar al Plenari municipal. 

(el calendari desenvolupat el teniu en el document, que trobareu al web DOC 5) 

 
6. Premi CMIB 2017: jurat i criteris d’atorgament (1h 13min 40s) 

 
Sra. Lola López  
 
La convocatòria 2017 del premi Consell Municipal d’Immigració es va publicar ja al BOP el 19 
de juny (a les carpetes hi ha el fulletó de difusió i també un document amb l’explicació).  
 
Es premiarà a projectes o treballs que hagin destacat o siguin d’especial interès en l’àmbit 
prioritari per enguany, és a dir,  la Dignificació i sensibilització social del Treball de la Llar i 
de les cures a les persones, des de la perspectiva de les persones immigrades.  
 

Es preveu també una menció especial, com en els darrers anys, per a reconèixer públicament 
una entitat membre del Consell Municipal d’Immigració, i que durant l’últim any hagi destacat 
per la seva participació, activitat i bona entesa.  
 
El premi serà de 6.000€ pel projecte i de 1.500€ per la menció especial, com en anys anteriors. 
 
El premi s’atorgarà a la candidatura que obtingui la major puntuació en aplicació dels criteris 
següents (s’expliquen els criteris generals i el detall està en el document que es lliura i que es 
pot trobar a la web DOC 6) 
 
Criteris d’atorgament del Premi  

1. Estratègies d’empoderament de les persones treballadores de la llar i les cures, 
amb un màxim de 15 punts. 

2. Estratègies d’incidència social i de visibilització pel reconeixement del treball de la 
llar i les cures, amb un màxim de 15 punts 

3. Estratègies transformadores del marc econòmic i social del treball de la llar i de les 
cures, amb un màxim de 15 punts. 

4. Iniciatives que contemplin com a mínim un dels criteris establerts en els punts 1, 2 i 3 i 
posin el focus en la perspectiva de gènere (5 punts)  

5. Iniciatives que contemplin com a mínim un dels criteris establerts en els punts 1, 2, 3 i 4 
com a iniciatives realitzades i presentades per part d’entitats o grups de persones 
immigrades, (5 punts)  

 
Alguns canvis que afecten a les bases del Premi per aquest any 2017, a partir de les 
demandes i acords amb el nou departament que ho tramita (Oficina central de Subvencions): 

 El termini de presentació de propostes s’avança i serà fins el 10 d'octubre 
 Només es podran presentar projectes o treballs, no entitats com a tals. Les persones 

físiques no podran ser objecte del premi, però si presentar projectes. 
 Podran presentar projecte les persones físiques, els grups, les associacions i/o 

altres entitats sense ànim de lucre amb seu social a Barcelona, o també si compten amb 
delegació i activitat a la ciutat de Barcelona. En el cas de grups que no estan 
formalitzats jurídicament, i estan integrats només per persones físiques, caldrà que la 

http://www.bcn.cat/novaciutadania/pdf/consell/Acta170705.A5.pdf
http://www.bcn.cat/novaciutadania/pdf/consell/Acta170705.A6.pdf
http://www.bcn.cat/novaciutadania/pdf/consell/Acta170705.A6.pdf
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persona que actuï com a representant del grup estigui empadronada a la ciutat de 
Barcelona. Pensem que era important assegurar que s’hi poguessin presentar 
grups no formalitzats, tenint en compte la temàtica. 

 No es preveu que es puguin presentar propostes en relació a tercers, per les 
responsabilitats que implica (en tot cas es pot fer el suggeriment però serà l’entitat o 
persona interessada qui es presenti) 

 Els nous formularis de Sol·licitud i el model de Memòria del projecte o treball  estaran 
disponibles al web de Premis de bcn.cat i com sempre al web del Consell de Ciutat 

 
Membres del jurat 

 Sr. Rodrigo N. Araneda Villasante. Vicepresident del Consell Municipal d’Immigració 
de Barcelona. 

 Sra. Teresa Crespo Julia. Presidenta d’ECAS – Entitats Catalanes d’Acció Social 

 Sra. Remei Sipi Mayo. Presidenta de l’Asociación de Mujeres E’Waiso Ipola 

 Sr. Carles Solà i Serra. Periodista i director del programa Tot un món de TV3. 

 Sra. Imma Mata. Cap del Programa de Migració de Càritas Diocesana de Barcelona. 

 Sra. Sònia Parella Rubio, sociòloga, membre del Grup de recerca GEDIME de la 
Universitat Autònoma de Barcelona UAB 

 Sra. Marta Cruells López. Assessora de la regidoria de feminismes i LGTBI. 
Ajuntament de Barcelona. 

 
 

Menció especial 

Es manté la proposta de la Comissió Permanent del Consell que va ser aprovada a la sessió 
plenària celebrada el dia 25 de març de 2010, on es determina que la Menció especial tingui 
per objecte reconèixer públicament una entitat que sigui necessàriament membre del Consell 
Municipal d’Immigració, i que durant l’últim any hagi destacat pels motius següents (és escollida 
per les pròpies entitats en el marc del darrer plenari de l’any): 

a. Per la seva participació activa en les activitats i grups de treball del Consell  
b. Per haver portat a terme accions o activitats en col·laboració amb altres entitats 

del Consell 
c. Per haver contribuït a crear un bon clima de treball i d’entesa entre les entitats del 

Consell.  
 
El lliurament del premi tindrà lloc el 18 de desembre, Dia internacional del migrant, de 18 a 20h.  
 
 
 
7. Pla d’Immigració (1h 20min 50s) 

 
Sra. Lola López (passa a presentar el punt que s’ha afegit a l’ordre del dia)  
 
Fa 20 anys del primer Pla d’Immigració de Barcelona, en aquell moment el percentatge de 
població migrant era d’un 2% mentre que avui s’apropa al 24%. Són 20 anys de polítiques 
d’acollida i la ciutat ha fet un llarg camí  i hi ha per davant el repte de renovar el Pla 
d’Immigració actualitzant-lo a la nova realitat migratòria de la ciutat (augment de refugiats, el 
llast de la irregularitat sobrevinguda, etc.).  
 
Ha de plasmar la vocació del govern per remoure els obstacles de la Llei d’Estrangeria i 
avançar cap a la plena ciutadania dels veïns i veïnes. Es considera que, amb l’augment dels 
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populismes i els moviments d’extrema dreta, cal preservar el fet de que sigui un Pla de 
consens, de tots els partits polítics. Que permeti fixar unes regles del joc a tots els grups 
municipals, per evitar –per exemple- l’ús partidista de la immigració en contextos electorals. 
  
Es proposa per això convocar sessions de treball i per començar, el mes de setembre, hi 
hauria una reunió amb la Comissió Permanent per definir les línies estratègiques del Pla i 
poder rebre les vostres propostes de millora i comentaris (com ja s’ha fet amb la Mesura per la 
irregularitat o d’altres). 
 
També s’està fent una actualització del Pla d’Interculturalitat que permet anar més enllà dels 
temes d’estrangeria i arribar a una construcció conjunta de la ciutat a partir dels principis de la 
interculturalitat: 
 

- El reconeixement de la diversitat 
- La igualtat i equitat en l’accés a drets i oportunitats 
- El diàleg intercultural: un diàleg d’igual a igual on es reconegui que tots i totes 

formem part de la ciutat de Barcelona i on tots hi hem de tenir la mateixa veu i el 
mateix dret a ser escoltats, des dels seus valors i els seus coneixements, creences 
religioses... S’ha d’anar més enllà i garantir la Plena ciutadania, la participació de 
tota la ciutadania en tots els àmbits de la ciutat, la igualtat/unicitat en la diversitat. 

 
 
 

8. Presentació de la Mesura de govern per afavorir l'accés a la regularitat i prevenir la 
irregularitat sobrevinguda (1h 25min 30s) 

 
Sr. Ramon Sanahuja.  (A les carpetes hi ha la informació que es presenta a les pantalles DOC 
7 i també la mesura complerta DOC 8. Es fa un resum amb els aspectes més destacats, la 
presentació la trobareu a la web)  
 
És una mesura valenta en un context europeu bastant restrictiu, fa unes setmanes el Comissari 
europeu d’Immigració, d’Afers interns, el Sr. Avramopoulos, proposava als estats membres que 
els ajudessin a expulsar un milió de persones irregulars. Aquesta mesura va en la línia contrària 
i vol protegir per afavorir i visualitzar la realitat de moltes persones que viuen a la ciutat i que es 
troben en situació irregular. 
 
És una mesura molt àmplia que vol visualitzar una pràctica que ja es venia fent històricament 
per l’Ajuntament de Barcelona des de diferents governs. Ho endreça, ho explica i ho eleva a 
categoria de Mesura, reconeixent també la feina feta fins ara. 
 
S’expliquen els objectius i algunes accions: 

1. Garantir l’accés universal als serveis públics municipals i promoure l’accés a la 
resta de serveis 
- L’empadronament té a veure amb el veïnatge, es garanteix un status jurídic local 

molt important. Garanteix l’accés a tots els serveis com l’educació, la salut... 
- La formació pròpia de Barcelona Activa que no ve determinada per Fons 

europeus (p.e.  Com fer un CV) serà accessible a persones en situació irregular. 
- Garantir l’accés de l’aprenentatge de les llengües (de forma gratuïta). 

 
2. Afavorir la regularització de les persones en situació irregular que viuen a la ciutat. 

- Reforç dels serveis d’atenció de l’Ajuntament (SAIER, SOAPI) i dels serveis jurídics 
de les entitats 

http://www.bcn.cat/novaciutadania/pdf/consell/Acta170705.A7.pdf
http://www.bcn.cat/novaciutadania/pdf/consell/Acta170705.A7.pdf
http://www.bcn.cat/novaciutadania/pdf/consell/Acta170705.A8.pdf
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- Fer accessible l’oferta formativa de Barcelona activa 
- Fer Plans d’ocupació de l’Ajuntament, per 12 mesos, per regularitzar persones en 

una situació d’alta vulnerabilitat (p.e. s’ha fet amb el sector de venedors ambulants). 
- Campanyes informatives en sectors amb alta incidència d’irregularitat (treballadores 

de la llar per exemple). 
 

3. Detectar i evitar possibles situacions d’irregularitat sobrevinguda. 
- Actuació preventiva en els Serveis Socials (fer formació) i també SAIER 
- Fer arribar ofertes de feina, encara que sigui de pocs mesos, que permetin que no 

es caigui en la irregularitat sobrevinguda. 
- Treballar amb l’oferta de treball de Barcelona Activa 
- L’Informe d’esforç d’integració 
- Denegació del refugi: treballar paral·lelament el règim d’asil i d’estrangeria 

 
4. Acreditar el veïnatge dels veïns i veïnes a la ciutat de Barcelona en el marc dels 

procediments d’internament i/o expulsió. 
- Document de veïnatge: es vol poder donar a un determinat nombre de persones 

en situació irregular perquè se sentin més segures i que serveixi en casos de 
detenció, que passin a disposició judicial. Ha de ser un document valorable per un 
jutge i que acrediti el temps de residència, que es tenen llaços familiars... i evitar 
l’internament en el CIE.  
S’està en procés de definició: 

 COM: la sol·licitud es faria a través de les OACs 
 REQUISITS: 

 Major de 18 anys 
 Situació d’irregularitat 
 Residència mínima d’1 any a territori espanyol 
 Residència mínima de 6 mesos a la ciutat 

A partir d’aquí es faria una entrevista per determinar els llaços, si té família, 
si està en alguna associació, si està aprenent alguna llengua... 
Està en línia amb el que és l’ordenament jurídic d’estrangeria 

 QUAN: hi ha un procediment jurídic per aprovar un Decret, quan estigui es 
posarà en marxa. Es publicarà la normativa, la instància (document 
d’identitat/passaport i empadronament) i altre documentació acreditativa 
que s’aporti. 

Es vol animar d’aquesta manera a fer el mateix en d’altres ciutats. 
 

5. Promoure modificacions legislatives que permetin l’adopció de polítiques 
inclusives per a les persones en situació irregular tant a l’Estat Espanyol com a la Unió 
Europea. 
- Seguiment de les 67 propostes del CMIB (s’assumeix com un mandat) 
- Accions d’incidència a nivell nacional (altres ciutats), europeu i internacional (canviar 

el discurs d’expulsió i visibilitzar la realitat de milions de persones, treballar per 
l’accés als serveis bàsics, hi ha una coalició de ciutats europees i ONGs). 

 
Intervencions: 

 
Sr. Javier Bonomi (1h 43min 40s) Comenta que és fonamental que el document es doni als 6 
mesos quan comença la situació d’irregularitat més greu, es poden estar 3 mesos de turisme, 
després una pròrroga de turisme però la falta administrativa greu comença als sis mesos. 
S’exposa en els següents sis mesos a la detenció en un CIE o a l’expulsió, estar sense papers 
és un estrès intern en el dia a dia terrible.  
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Sr. Ramon Sanahuja Recull la proposta, igualment explica que la normativa pel document és 
de l’Ajuntament i que es pot començar a fer amb 1 any a Espanya i 6 mesos a Barcelona i 
després revisar-ho. És delicat perquè només l’Ajuntament de Barcelona ho farà i s’ha 
d’experimentar, és partidari de ser gradualista i veure com funciona i la utilitat real i ajustar 
després.  
Sra. Lola López Afegeix que s’ha de tractar amb cura perquè el document no garanteix res, es 
fa perquè un jutge el valori i per tant ha de ser molt seriós. Es presenta com que la persona ha 
fet un procés d’integració,  ha après la llengua, està en un club de futbol... i potser en sis mesos 
és més difícil. No es planteja com un no però cal fer-ho de manera que un jutge se’l prengui 
seriosament. Si pels jutges no té credibilitat perquè es dóna a tothom no servirà per res. Potser 
és millor que arribi a menys persones amb més eficàcia i no que ho tingui molta gent i sigui 
paper mullat. 
 
Sra. Saida Zerrouk Entén que el document no seria per les persones que han caigut a la 
irregularitat si no per les nouvingudes. De quines proves es tractaria per acreditar l’any a 
Espanya o sis mesos a Barcelona? 
 
Sra. Ramon Sanahuja Normalment és una prova pública, el padró, s’aplicarà la norma però se 
serà flexible en alguns casos, fent una interpretació favorable sempre per l’usuari. S’ha de 
treballar amb rigor i credibilitat però també afavorint a la persona. La prova principal serà el 
padró però hi ha altres proves. 
 
Sra. Lola López Com a idea general serien el mateix tipus de prova que es fan servir per un 
arrelament que ja estan normalitzades. 
 
 
 
9. Precs i preguntes. (1h 50min 35s) 

 
Sr. Javier Bonomi Fer un breu recordatori pel company Osama Alkhatib que va morir fa poc.  
Felicitar el que s’ha fet en positiu, Ciutat Refugi, el Certificat, etc. i mencionar dues qüestions. 
 
Primer que li agradaria que hi hagués més entitats, cal fer una reflexió d’horaris, de temes de 
perquè hi ha moltes cadires buides. 
 
Després comentar dues qüestions, una les subvencions. Cada vegada més les entitats s’han 
d’enfrontar a dificultats administratives que tenen a veure amb un tema tècnic, informàtic, de 
firma digital, de coneixements de comptabilitat per presentar i justificar, les revisions de la 
justificació d’anys anteriors (tres, quatre... anys) i que està molt bé ser transparent però s’ha 
arribat a sol·licitar que es demanin factures a TMB de tiquets de metro de l’any 2013. Està bé 
ser rigorós però cal tenir en compte que són entitats socials i que moltes tenen debilitat 
administrativa. Això fa que les entitats més grans que tenen un administratiu contractat són les 
que poden demanar subvencions i les més petites cada vegada estan més dèbils. Hi ha entitats 
que ja no sol·liciten subvencions per les dificultats que suposa. S’han fet diferents reunions 
d’enfortiment del teixit associatiu i el primer ha de ser facilitar l’accés als recursos.  
L’enfortiment també té a veure amb pagar a temps, l’any passat es va cobrar a finals d’any  
 
Sra. Aida Guillén sobre el tema de la participació, podem reflexionar sobre els horaris o si 
l’ordre del dia és atractiu. A la Comissió Permanent s’hi podria donar voltes i treballar-ho. 
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Sobre subvencions hi ha alguns passos que s’estan donant, l’increment de la relació 
digitalitzada entre administració i ciutadans,  ve de la Llei general de subvencions. En aquest 
sentit, com a administració local hem de reforçar tots els sistemes que hi hagi per fer-ho 
comprensible i acompanyar a les entitats i les persones. Això també afectarà a com ens 
relacionem en general amb l’administració amb molts temps.  
 
Sra. Núria Pàmies Està previst per setembre una formació en el tema de la signatura digital. 
 
Sra. Aida Guillén Una de les novetats per a les subvencions del 2017 és que les entitats 
hauran de presentar totes les factures per a la justificació. Fins ara no es presentaven i es 
podien demanar fins a 4 anys després, es feia un mostreig aleatori i s’agafaven algunes 
entitats. El canvi s’ha fet per evitar els problemes que s’estaven produint degut a la rotació dels 
referents de les entitats que gestionaven la tramitació de les subvencions i justificacions. 
 
Pel que fa a la debilitat administrativa passa en tots els sectors de l’associacionisme de la 
ciutat, no només en les entitats de persones migrades. Hi ha mandat específic de la 
Comissionada i a nivell tècnic també, de les línies de subvencions que depenen d’aquesta 
Direcció de Serveis. És de les poques on es manté la reunió amb les entitats un cop surt la 
resolució per explicar bé les novetats, per ajudar i posar els referents tècnics i perquè es pugui 
acompanyar al màxim possible en la implementació del projecte i la justificació.  
 
També recorda que el Consell té uns diners posats (Pla d’enfortiment) per aquest tema i si es 
considera que hi ha interès en algun tipus d’acció formativa es pot treballar, més enllà del 
seguiment de cada entitat. 
 
Respecte els pagaments l’any passat Va ser molt lent justament perquè s’han de tancar 
prèviament les justificacions de l’any anterior. Encara que es generi el pagament no es 
produeix fins que està justificat l’any anterior. Menciona les dades de justificacions pendents de 
les línies corresponents a aquesta Direcció. Es tancaran aquest mes de juliol perquè no sigui 
aquesta la causa del retard en el pagament. 
 
 
Sra. Lola López Demana si hi ha més preguntes, agraeix l’assistència i tanca la sessió. 


