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ACTA RESUM DE LA REUNIÓ DE LA COMISSIÓ PERMANENT  
DEL CONSELL MUNICIPAL D’IMMIGRACIÓ DE BARCELONA  

 
Dia: 09 de juliol 2019   Hora: 15.00 hores 
Lloc: CITE-CC.OO. Via Laietana, 16 1º  Aula 2 
 
S’annexa la documentació lliurada. 

- Proposta OD Plenari   - Fitxa FAEC 
- Informe entitats acollida               - Nova previsió calendari 

 
 
 
Assistents: 
 
Presideix: Sra. Lola López Fernández, Comissionada d’Immigració, interculturalitat i 
diversitat i Vicepresidenta del CMIB. 

 
S’excusen 

 

  

Rodrigo Araneda ACATHI Associació Catalana per la Integració 
d’Homosexuals, Bisexuals i Transsexuals Immigrants 

Jannete Vallejo AMIC-UGT 

Carles Bertran CC.OO. de Catalunya - Migracions 

Abdou Mawa Ndiaye A. Catalana Residents Senegalesos 

Leire  Buitrago Mujeres Palante 

Jorge Irias Asociación cultural Social y Arte Culinario de Honduras 
y amigos de Catalunya 

Aida Guillén Directora de Drets de Ciutadania i Diversitat 

Núria Pàmies 
Núria Baltà 

Secretaria tècnica Consell Municipal d’Immigració 

David Jové CREU ROJA Catalunya 

Javier Garcia Bonomi FEDELATINA Federació d’entitats llatinoamericanes a 
Catalunya 

Florin Gaiseanu ASOCROM 

Nilo Robles FASAMCAT Federación de Asociaciones Americanas de 
Catalunya 

Mónica Barnola SURT Fundació de dones, Fundació privada 
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ORDRE DEL DIA           

1. Canvi previsions: adaptació del reglament del CMIB al reglament de 
Participació ciutadana. (Afectació renovació de vicepresidències i 
Comissions Permanents del Consell) 

2. Resultats procés de renovació entitats d’acollida i refugi i asil. 
3. Incorporacions i baixes d’entitats 
4. Preparació proper Plenari: ordre del dia 
5. Informacions 
6. Precs i preguntes. 

 
 

1. Canvi previsions: adaptació del reglament CMIB al reglament de 
Participació ciutadana  

(Afectació renovació vicepresidències i Comissions Permanents del Consell) 

La Secretària planteja la nova adaptació del reglament CMIB al reglament de 
participació ciutadana i les afectacions que suposa. Des de Participació demanen que 
s’aprovin els Reglaments dels Consells abans de finals de 2019, es proposa seguir un 
mateix model de reglament i que s’aprovin alhora. 
 
Molts dels Consells sectorials municipals estan afectats ja que han de renovar 
membres, i des d’assessoria jurídica s’ha indicat que en primer lloc cal revisar els 
reglaments i adaptar-los a les noves Normes de Participació Ciutadana. 
 
La previsió comuna dels Consells es crear grups de treball de setembre a desembre per 
a revisar el reglament. 
 
En el cas del CMIB, tot i que no cal fer renovació de membres (sí que s’ha fet la del 
sector d’entitats d’Acollida o asil), corresponia i s’havia aprovat fer renovació del 
vicepresident i de la Comissió Permanent. Es planteja que per prescripció jurídica 
caldria ajornar-ho fins tenir el Reglament revisat. 
 
Es considera que els terminis són ajustats, ja que coincideix amb un període molt actiu 
del CMIB: Trobada Bcn Ciutat Diversa (20 d’octubre), que implica moltes reunions i 
dedicació de les entitats i secretaria; convocatòria del Premi del Consell;  avaluació del 
Pla de Treball i també amb la previsió de GT per treballar una nova missió i 
denominació del Consell.  
 
Es proposa i s’aprova:  
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 Convocar un Grup de Treball (GT) per a revisió de la missió i denominació del 
consell, i per l’adaptació del reglament del CMIB, donat que són temes que 
van vinculats. Obert a diferents participacions amb un nucli conductor. 
En una primera fase es tractaria de la missió i denominació del consell en 1 o 2 
sessions, alhora que es presenten les previsions principals de canvis a adaptar 
del reglament, amb l’assessorament d’Orland Blasco, que estaria present en 
una primera sessió a 26 de setembre.  
La segona fase seria per a concretar els canvis del Reglament (2-3 sessions).  

 

 Valoració del Pla de Treball 2015-2019: s’acorda treballar-ho a banda, primer 
amb un qüestionari i creant un GT (1 sessió, a ser possible, dinamitzada). 

 
Calendari previst inicialment (veure adjunt i web):  

 GT Reglament i Missió: 26-09 / 08-10 / 24-10 / 14-11. Si són necessàries més 
sessions, es programarien d’acord amb la disponibilitat del grup. Es plantejarà 
horari 

 Plenari extraordinari a finals de Gener 2020 per l’aprovació de la Missió i 
Reglament del Consell. 

 Posteriorment, tant la nova Denominació del CMIB com el Reglament s’haurien 
d’aprovar (prèvia validació jurídica) pel Plenari Municipal. 

 Un cop aprovat el Nou Reglament es faria la renovació de la Comissió 
Permanent i del Vicepresident.  

 
 
 
  

2. Resultats procés de renovació entitats d’acollida i refugi o asil 
 
La Secretaria presenta l’informe (adjunt) resultat del procés de renovació de les 
entitats d’Acollida i Refugi o asil, que es va iniciar amb el període de sol·licitud entre el 
5  i el 12 de juny. Posteriorment s’han fet les verificacions corresponents.  
 
La secretaria explica el cas de CatNova: es una entitat molt interessada per entrar però 
va tenir dificultats per accedir informàticament al presentar la sol·licitud, possiblement 
per problemes amb el certificat digital. Finalment la van presentar presencialment i va 
entrar en el lloc 10. Van fer una instancia demanant es tingues en compte la seva 
sol·licitud anterior. És una entitat que forma part de la Xarxa d’Acollida, treballa per la 
inserció i la integració laboral de persones migrants i altres col·lectius vulnerables com 
joves ex-tutelats.  
 
La Secretaria planteja també que, tenint en compte que es proposa entrar en el proper 
Plenari una nova entitat d’immigració, el càlcul del 25% per places d’acollida supera el 
9,5 i es proposa ampliar una plaça.  
S’aprova ampliar a 10 places i per tant l’entrada de CatNova. 
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A partir de la onzena quedaran en llista d’espera, excepte dues entitats que no 
constaven en la base de dades de la Xarxa d’acollida ni de Refugi o asil en el moment 
de la sol·licitud. 
 
De les 10 entitats que han entrat, 5 ja estan al CMIB i 5 entitats son noves. Creu Roja i 
Migra Studium no ho han sol·licitat.  
 
S’acorda que al Plenari es convidin les entitats que surten, coincidint amb la 
benvinguda a les noves. 
  
 

3. Incorporacions i baixes d’entitats 
 
Es proposa d’alta d’una nova entitat FAEC (Federación de Asociaciones Ecuatorianas en 
Catalunya). S’adjunta fitxa resum. 
Es una entitat que funciona des de fa anys, treballen en reinserció socio-laboral, 
disposen de diversos serveis jurídico-socials i projectes infantils. 
 
S’aprova iniciar el procés de baixa de Asociación de la Comunidad Dominicana en 
Catalunya per la manca de participació en els darrers dos anys. 
 
Es confirma la baixa d’ACESOP que es comunicarà al Plenari. 
 
Es sol·licita per part de la Comissió veure quines entitats conformen les federacions del 
consell en general i fer un llistat. 
 
 
 

4. Preparació proper Plenari: ordre del dia 
 
El proper Plenari serà, en principi, el 17 de Setembre. Es presenta una proposta d’ordre 
del dia, vinculada a punts tractats anteriorment, i a d’altres com: 
 
Tema de l’any. Persones migrades i envelliment:  
 

 Es presentarà una primera aproximació de la recerca que s’està realitzant, a 
càrrec de Gabriela del Valle Gómez.  

 accions previstes des de el CMIB  

 premi CMIB 2019: s’informarà del jurat i dels criteris d’atorgament. 
 
Seguiment del Pla de Treball: es presentaran el resultat i les accions de juny 2018 a 
juny 2019, i la proposta de procés de valoració del Pla 2015-2019 i elaboració del nou 
Pla 2019-2023. 
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El vicepresident proposa que s’haurien d’establir indicadors nous que avaluïn mes 
acuradament les accions i puguin ser valorables a nivell d’impacte i resolució. Proposa 
demanar nous indicadors a professionals i a altres consells per veure com fan las 
valoracions. 
 
Igualment, proposa com a punt a tractar al Plenari una exposició de les dificultats 
actuals del SAIER que es troba en una situació critica. La Comissionada exposa que 
possiblement s’inclourà en l’informe del President / a. 
 
Ordre del dia aprovada: 
 
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior    

2. Presentació i informe nou President / a CMIB. Informació sobre el nou consistori.  

3. Informe de vice-presidència  

4. Renovació Entitats Acollida: informació del procés, benvinguda a les noves 

entitats  

5. Tema de l'any 2019 del CMIB: Persones migrades i envelliment  

 Primera aproximació, necessitat i perspectiva – Gabriela del Valle Gómez  

 Accions previstes des de CMIB   

 Premi CMIB 2019: jurat i criteris d'atorgament     

6. Previsions per al procés de revisió del Reglament del CMIB per l’adaptació a les 

Normes de Participació Ciutadana i revisió Missió i denominació CMIB.  

7. Seguiment del Pla de treball del CMIB       

 Resultats i accions 2018-2019  

 Proposta de procés de valoració del Pla 2015-2019 i elaboració nou Pla 

2019-2023     

8. Proposta d’altes i baixes al CMIB       

9. Informacions         

 Presentació Consell de Ciutat (comissió CC)  

 Presentació de l'informe sobre l'estat de la discriminació a la ciutat de 

Barcelona    

 Presentació Guia Metodològica CIUTAT DE DRETS HUMANS. EL MODEL DE 

BARCELONA.  

10. Precs i preguntes.  
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5. Informacions i altres 
 

 Calendari: Es proposa cancel·lar la reunió de la Comissió Permanent del dia 26 
de Setembre donat que hi ha Plenari el 17 de Setembre. S’aprova la propera 
reunió el 10 d’octubre al Pg. de Sant Joan a les 15.30hrs. 

 Premi: Es presenta el fulletó del Premi d’aquest any. Està prevista la difusió  
properament. 

 Certificat Digital: Es farà un suport directe des del consell a les entitats que ho 
necessitin. 

 Acte 18 desembre: S’ha de pensar i concretar de cara a octubre. La Secretaria 
planteja que per garantir la participació caldria anar pensant i fent propostes de 
persones per fer tant l’actuació musical com la conferència. En principi es 
pensa en persones grans i d’origen divers. 
 
Lola López proposa fer un llibre amb fotografies i històries de vida de les 
primeres persones migrades fa 40-50 anys. La idea sorgeix arran de la història 
d’una persona que porta 47 anys a Barcelona. Persones que han viscut el canvi 
de de la dictadura a la democràcia des de una altra perspectiva i que tenien 
procedències diferents a les persones que es desplacen actualment. Es proposa 
incloure persones, com el Padre Avelino, encara que ja hagin mort, com a 
mostra de reconeixement. 
 
En l’acte del 18D es podrien presentar les persones integrants del llibre. 
 
Caldrà encarregar a una persona que ho gestioni i un autor que porti el fil 
conductor i escrigui les histories. 
 

6. Precs i preguntes 
 

 Aida Guillén comenta el nou programa “Manual de Supervivencia”, a TV3, 
programa en el que parlen gent d’origen divers respecte a la societat catalana, 
entre altres temes, amb enfoc humorístic.  

 

 Jorge Irias posa sobre la taula diversos problemes actuals en l’empadronament  
sense domicili fix: no es poden empadronar (hi ha persones esperant des de fa 6 
mesos) i per tant no tenen accés a la targeta sanitària. Aida Guillen explica que ha 
augmentat molt el volum de demanda i ha donat alguns problemes de gestió. 
S’està canviant l’aplicació per a poder agilitzar els tràmits. 

 

 També es denuncia el col·lapse dels Albergs Municipals. No hi ha places i s’han 
generat llistes d’espera de 6 mesos.   
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Aida Guillén esta al corrent d’aquesta situació, però l’Ajuntament tampoc disposa 
de més llocs i la Generalitat no esta assumint el pagament de les pensions per 
allotjar a les persones. 

 

 Cursos de català. Jorge Irias planteja les dificultats de fer cursos de català en cap de 
setmana (L’Assoc. Hondurenya en fa en dissabte des de fa anys en conveni amb 
CNL), i per tant, a l’obtenció del Certificat de Català per a l’arrelament. Hi ha molta 
més demanda que places. Des de fa uns anys només ho pot fer el CNL i no te 
personal suficient per cobrir. Altres entitats ho ratifiquem. 

Aida G. explica que l’Ajuntament ho financia des de fa anys, però que correspon a  
la Generalitat no hi ha prou pressupost, sobretot per a cobrir els cursos de cap de 
setmana.  

Jorge I.: Hi ha mes de 300 persones en llista d’espera per a poder accedir als 
cursos. 

Es podrien habilitar entitats per a que es puguin donar cursos. També es podrien 
fer acords amb escoles d’adults per a gestionar-ho. Una opció podria se La Troca, 
que tot i no ser escola com a tal té vocació d’ensenyar. 

 
 
 

   PROPERA REUNIÓ DE LA CP:  10 DE OCTUBRE, 15:30h. Pg. St. Joan  
 
 
 
Barcelona, 9 de Juliol 2019 

 

 

 

 

 


