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ACTA D’ACORDS DE LA REUNIÓ DE LA COMISSIÓ PERMANENT DEL 

CONSELL MUNICIPAL D’IMMIGRACIÓ DE BARCELONA 

 
Dia: 10 de juny de 2008  Hora: 18 hores 
Lloc: Pl. Sant Miquel. Sala Tapissos 
 
Presideix:  Sr. Daniel de Torres i Barderi 
  Comissionat d’Immigració i Diàleg Intercultural 
 
Assistents: Sr. Manuel Colon,  vicepresident del Consell (Associació Comunidad 

Dominicana en Catalunya);  Sra. Janette Vallejo ( AMIC- UGT); Sr. Hamid Hilal 
(CCOO); Sr. Javed Ilyas (Assoc. De treballadors paquistanesos); Sr. Javier Bonomi 
(Red Solidària Argentina); Sr. Ramon Sanahuja ( Director d’Immigració); i Sra. Mercè 
González (secretaria tècnica Consell). 
 
Disculpen la seva absència: Sra. Fàtima Ahmed (A. Socio Cultural IBN Batuta) 

 
Ordre del dia: 

 
1. Consell Municipal d’Immigració: Pla de treball 2008-2011 

 
2. Informació sobre el tràmit d’arrelament social 

 
3. Membres del Consell Municipal d’Immigració: 

 
- Renovació de Vicepresident 
- Sol·licitud d’entrada de noves entitats  

 
4. Proposta de Plenari Consell Municipal d’Immigració 2008 (juny) 

 
5. Informació: Jornada xarxa d’Acollida, Dia Mundial del Refugiat i 

Jornada de Reagrupament familiar. 
 
6. Precs i preguntes 
 

 
1. Consell Municipal d’Immigració: Pla de treball 2008-2011 

 
 

De les cinc esmenes rebudes a l’esborrany del Pla de treball la Comissió 
Permanent va prendre els acords següents: 
 

 Incorporar l’esmena realitzada per la Direcció d’Immigració que al 
CMIB també hi ha entitats genèriques, no exclusivament 
d’immigrants. 

 Incorporar l’esmenes realitzades per ACATHI pel que fa a incloure 
en l’agenda de temes: Prevenció de malalties sexualment 
transmissibles i VIH/SIDA en la població nouvinguda i Combatre 
tota mena de discriminació per raons d’orientació sexual i de 
gènere. 
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 L’esmena realitzada per Fedelatina de recollir que les entitats de 
segon nivell presentin el llistat d’entitats membres no s’accepta ja 
que es considera que es treballarà en l’objectiu 5.3.4. Actualitzar 
els membres del CMIB i de la Comissió Permanent; on s’inclou 
que, en el últim trimestre d’aquest any, es determinarà la 
documentació que cal presentar a més del circuit per formar part 
del Consell Municipal d’Immigració i l’actualització dels membres. 

 L’esmena realitzada per ACATHI pel que fa a incloure Orientació 
sexual a l’apartat dels Principis Rectors del Pla Municipal 
d’Immigració no procedeix, donat que és un Pla aprovat per 
Plenari del qual fem referència però que no podem modificar. 

 
Es dona per tancat el Pla de treball 2008-11 del Consell Municipal d’Immigració 
i s’acorda presentar-lo al proper Plenari que tindrà lloc el dia 26 de juny de 
2008. 
 
 S’acorda que la presentació anirà a càrrec del Sr. Daniel de Torres pel que fa a 
la presentació del treball realitzat, la Sra. Mercè González pel que fa a la 
metodologia utilitzada, la Sra. Janette Vallejo explicarà l’eix Funcionament 
intern, el Sr. Javier Bonomi explicarà l’eix Plena Ciutadania, el Sr. Mohamed 
Hilal explicarà l’eix Interculturalitat i per últim es proposarà a la Sra. Fátima 
Ahmed que expliqui l’eix Foment i suport a l’associacionisme i noves formes de 
participació. 
 

2. Informació sobre el tràmit d’arrelament social 
 
La Direcció d’Immigració informa que és conscient de la importància de 
l’Informe d’arrelament social per poder optar al permís de residència per temes 
d’excepcionalitat i que certament en els últims mesos ha hagut una ampliació 
dels terminis per poder disposar de l’informe un cop sol·licitat. Així mateix que 
ha rebut un escrit signat per diferents entitats sol·licitant resoldre la situació.  
 
En aquest sentit s’informa que a partir d’ahir 9 de juny l’Ajuntament va habilitar 
un nou servei per sol·licitar l’esmentat informe amb cinc treballadors més.  
 

3. Membres del Consell Municipal d’Immigració: 
 

- Renovació de Vicepresident 
 
S’acorda inicia els tràmits per l’elecció de Vicepresident/a del Consell Municipal 
d’Immigració de Barcelona. Per aquest motiu la Secretaria del Consell informarà 
a totes les entitats membres la possibilitat de presentar un o una candidat/a. El 
termini per presentar les candidatures és fins el dia 20 de juny. En el cas que hi 
hagi més d’una candidatura es procedirà en el Plenari del dia 26 de juny a la 
votació corresponent. 
 

- Sol·licitud d’entrada de noves entitats  
 
La Secretaria informa de la sol·licitud d’entrada com a membre del Consell 
Municipal d’Immigració del Consell de Joventut de Barcelona. Desprès de 
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valorar la petició s’aprova fer la proposta d’incorporació com a membre en el 
proper Plenari. 
 

4. Proposta de Plenari Consell Municipal d’Immigració 2008 
(juny) 

 
S’acorda la data i ordre del dia del proper Plenari (veure acta del Plenari del dia 
26-6-08). 
 

5. Informació: Jornada xarxa d’Acollida, Dia Mundial del 
Refugiat i Jornada de Reagrupament familiar 

 
Jornada Xarxa d’Acollida: la Direcció informa que el proper 11 de juny té la 
trobada anual amb totes les entitats que formen la xarxa d’acollida per tal de 
realitzar una devolució i balanç de l’últim any. 
 
Dia Mundial del Refugiat: La Direcció d’Immigració informa que el dia 20 de 
juny al Saló de Cròniques hi haurà una celebració institucional del Dia del 
Migrant organitzat amb les entitats que treballen aquesta temàtica. 
 
Jornada de Reagrupament familiar: La Direcció d’Immigració informa que a 
l’octubre d’aquest any tindrà lloc aquestes Jornades.  


