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ACTA REUNIÓ DE LA COMISSIÓ PERMANENT CMIB 

 

I PROPOSTES DE CARA SORTIDA CRISI COVID-19 
 

CONSELL MUNICIPAL D’IMMIGRACIÓ DE BARCELONA 

 

Dia: 5 de maig de 2020   Hora: 16h. 

Reunió virtual telemàtica. (Programa Jit.si) 

 

Assistència: 
 
Presideix: Sr. Khalid Ghali, Comissionat de Diàleg Intercultural i Pluralisme religiós. 
Vicepresident segon del CMIB.  

Rodrigo ARANEDA ACATHI. Vicepresident primer 

Ruth  GARCIA FUSTER SURT, Fundació de dones, Fundació Privada 

Javier GARCÍA BONOMI 
FEDELATINA (Federació d'entitats llatinoamericanes a 
Catalunya) 

Janette VALLEJO AMIC-UGT 

Carles  BERTRAN CITE-CC.OO 

Jorge IRIAS 
Asociación Cultural Social y Arte Culinario de 
Honduras y amigos de Catalunya 

Elisabeth UREÑA Càritas 

Abdou Mawa NDIAYE Associació Catalana de Residents Senegalesos 

Nilo ROBLES 
FASAMCAT Federación de Asociaciones Americanas 
de Catalunya 

Clara ROMERO Mujeres Pa’lante 

Florin GAISEANU ASOCROM. Associació Romanesa de Catalunya 

Júlia TRIAS 
Regidoria Drets Ciutadania i Participació. Assessora. 
Ajuntament de Barcelona 

Aida 
GUILLEN 
LANZAROTE 

Directora de Drets de Ciutadania i Diversitat. 
Ajuntament de Barcelona 

 
Núria 
Empar 

Pàmies Martorell 
Diaz 

Secretaria CMIB. Ajuntament 
 

 

S’ha seguit per tercer cop la sessió a través de Jit.si, amb molt bon funcionament i amb 

participació de totes les persones membres. 
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ORDRE DEL DIA   - SITUACIÓ I COMUNICAT DAVANT COVID-19        

1. Adhesions al comunicat i Reunió amb Consell Ciutat. Situació i previsions. 
2. Pacte per Barcelona: Participació del CMIB i previsions, cara sortida de la crisi. 

Rodrigo Araneda, vicepresident CMIB.  
3. Ronda intervencions: preocupacions i aspectes que més afecten en relació a la 

COVID-19 i propostes cara sortida de la crisi 
4. Precs i preguntes 

DOCUMENTACIÓ ANNEXADA (enviada prèviament): 

- Relació adhesions al Comunicat CMIB front COVID-19, A 5 de maig 

 
 
 

1. Adhesions al comunicat i Reunió amb Consell Ciutat. Situació i previsions 
 

La Secretària presenta la relació d’adhesions recollides fins el moment, un total de  269, de 

les quals 62 són de membres del CMIB, i la resta de Consells, entitats (135), institucions o 

departaments municipals, també de la universitat, o empreses (majoria cooperatives) i una part 

són particulars (33).  

El dia 6 estaran disponibles al web del Consell, i es farà una nota de Premsa i difusió a través de 

xarxes socials. Destaca l’adhesió de 5 Consells, especialment el Consell de Ciutat, així com de 

grans agrupacions d’entitats com pot ser el Secretariat d’entitats de Sants, Hostafrancs i la 

Bordeta o el Consell d’Associacions. Moltes entitats se n’han fet ressò. 

Resta oberta la campanya d’adhesions. 

Consell de Ciutat: Rodrigo Araneda informa que es va presentar el Comunicat a la Comissió 

Permanent del CC el dia 28/4, va anar molt bé i es va aprovar l’adhesió amb gran majoria de vots 

a favor. 

Intervencions:  

Les propostes que es formulen en les intervencions en aquest punt s’han afegit al punt 3, com a 

recull de propostes de la Comissió Permanent del CMIB de cara complementar i impulsar les 

demandes del COMUNICAT i com a propostes i possibles solucions per al PACTE PER 

BARCELONA, per a la sortida de la crisi.  

- Rodrigo Araneda, d’ACATHI: el Comunicat sorgeix d’un Consell i te un pes rellevant per 
la seva representativitat, el CMIB ha estat pioner en aquest sentit front l’emergència 
per la COVID-19. Cal recollir noves propostes i possibles solucions. 

- Javier G. Bonomi de Fedelatina:  

https://ajuntament.barcelona.cat/consell-municipal-immigracio/ca/noticia/adhesions-al-comunicat-de-peticio-de-regularitzacio-extraordinaria-a-persones-immigrades-en-situacio-irregular_941785
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o felicita la iniciativa i planteja insistir en una regularització àmplia. 
o Les entitats estan fent un gran esforç de suport i ajuda a les comunitats amb 

problemàtiques, s’han creat xarxes paral·leles i cal suport a les entitats. 
o Cal prioritzar i centrar-se en propostes de competència municipal 
o Fer decàleg de propostes per ser més eficients 

- Elisabet Ureña, de Caritas: cal aprofitar el pes del CMIB i la incidència positiva, 
traslladar a l’Estat. L’augment de demanda a Càritas ha estat molt important 
(alimentació, lloguer...). Les persones en situació irregular han passat del 60 al 90%, cal 
prioritzar doncs les persones en situació irregular. 

- Clara Romero, de Mujeres Palante: és un bon moment de confluència de plataformes 
a tota Espanya, tot i que expressa pessimisme per les resistències que suposen les 
dretes a l’Estat. Preocupa que hi ha moltes persones en situació de pobresa, sense 
sortides, i s’agreuja progressivament, serà una “onada de pobresa”. Proposa afegir-se 
a la iniciativa de Balears per facilitar el pagament d’ajuts i un ingrés mensual regular. 
El repartiment d’aliments és insuficient en la situació actual. 

- Carles Bertan, de CITE-CCO:  
o pregunta a l’Ajuntament sobre la situació a Madrid arran del canvi de 

responsables, sembla que hi ha un tarannà més propici però cal veure com 
s’acabarà traduint. Es parla de pròrroga d’autoritzacions vigents de 6 mesos.  

o Cal prioritzar ajuts davant gran creixement de la pobresa.  
o El confinament s’allargarà temps i afectarà als serveis i es preveu un col·lapse 

en Estrangeria. 
- Nilo Robles de FASAMCAT: caldria afegir dades de persones en situació irregular, 

donaria força a la demanda. (Posteriorment s’han inclòs dades a partir Direcció 
Innovació social de l’Àrea de Drets Socials). 

- Janette Vallejo d’AMIC: reforça i remarca la URGÈNCIA DE LA NECESSITAT D’AJUTS, un 
40% de les consultes a AMIC són per ajuts econòmics, els Serveis Socials estan 
desbordats i no responen. 

- Jorge Irias d’Asoc. Hondures, s’han trobat amb problemes en algun menjador social 
que no faciliten aliments al·legant que és només per a persones que estiguin al carrer. 
L’entitat ha fet repartiment d’aliments i suport. 

 

Júlia Trias, de la Regidoria DC: respon a algunes intervencions 

- confirma que hi nous càrrecs a nivell estatal, estan en procés de contactes i la primera 
impressió és positiva, però molts elements es vinculen a d’altres Ministeris, on hi ha 
més reserves, per exemple el Ministeri d’interior.  

- L’Ajuntament de BCN fa anys que compta amb polítiques més obertes en aquest sentit.  
- El Comunicat del CMIB va ser dels primers als pocs dies del confinament i era molt 

genèric, potser ara seria més estratègic centrar-se en alguns punts, destaca la 
regularització i l’accés a l’ingrés mínim vital o a la Renda garantida de la Generalitat, 
tot i estar en situació irregular. 

- Sobre la necessitat de dades, precisament les persones en situació irregular queden 
invisibilitzades, és complex. Les campanyes per a la regularització parlen de 600.000 
persones a Espanya, pot ser una aproximació. 
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- Sobre la saturació dels Serveis Socials, confirma que tenen moltíssimes demandes. 
Demana a totes les entitats que si coneixen casos de persones que han anat a Serveis 
Socials i no han estat ateses ho comuniquin al Consell o a Regidoria. 

- Pel que fa a sancions, s’està treballant un circuït, un certificat, igual que s’ha fet amb 
sensellarisme o per treballadores llar i cures, per persones usuàries de Serveis Socials 
(persones que ja consten en la base de dades, i per nous casos s’estudia). Servirà 
sobretot a nivell retroactiu per no aplicar possibles multes. 

 

Aida Guillen: respecte ajuts que depenen de l’Ajuntament de Bcn, aclareix que tant 

ajuts socials (per alimentació o d’altres necessitats) com d’habitatge o de polítiques 

actives per a l’ocupació (Bcn Activa) són accessibles per a totes les persones incloses les 

que estan en situació irregular. Únicament hi ha restriccions en l’ingrés mínim vital i la 

Renda garantida de la Generalitat, i en aquests casos cal proposar canvis com ja es 

recull. També és important la proposta de Mujeres Palante per la dificultat de tenir 

compte bancari. Reitera que facin arribar problemes i disfuncions per poder-ho millorar. 

 

 

2. Pacte per Barcelona: Participació del CMIB i previsions, cara sortida de la 
crisi. Rodrigo Araneda, vicepresident CMIB 

El vicepresident Sr. Rodrigo Araneda informa que va ser convidat, el dia 28/4, a la convocatòria 

de 50 entitats de la ciutat per treballar un Pacte per Barcelona cara la sortida de la crisi. El CMIB 

és dels pocs Consells presents. Objectiu: construir full de ruta pactat i signat amb les principals 

organitzacions de la ciutat i també amb grups polítics. 

S’han creat grups de treball i s’ha definit un calendari, en procés, de 18 mesos. Estan previstes 

noves reunions a maig i juny. Es posaran en comú les propostes i se signarà un document, amb 

accions fins desembre 20. 

3. Ronda intervencions: preocupacions i aspectes que més afecten en 

relació a la COVID-19 i PROPOSTES CARA SORTIDA DE LA CRISI 

S’acorda fer una ronda per recollir propostes de cara complementar i actualitzar el 

comunicat del CMIB i que serveixin per aportar com a CMIB al Pacte per Barcelona, com 

a propostes per a la sortida de la crisi, tenint en compte també altres demandes i 

propostes que han arribat en aquestes setmanes a la Secretaria del Consell. Es recullen a 

continuació agrupades, caldria complementar i sistematitzar amb les ja recollides en el 

comunicat (algunes es reiteren aquí i d’altres no, per exemple en relació a gent gran, a 

salut, a infància...): 

https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2020/04/28/es-posa-en-marxa-el-pacte-per-barcelona/
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1. Traslladar les demandes i propostes del CMIB a l’Estat, a la Secretaria general de 
la Immigració i on correspongui, hi ha senyals de que estan oberts a escoltar. 

2. Generar reunions entre representants del CMIB i el Departament d’Estat, a partir 
de l’argumentari. També contactes amb la plataforma Regularización ya, de cara 
cercar sinèrgies, tot i que el Consell ha de mantenir el pes com a organització més 
formal i amb major incidència. Serà un procés difícil i llarg, però cal mantenir les 
demandes i recordar l’experiència en altres països (Portugal i Itàlia). 

 

ESTRANGERIA I NACIONALITAT 

3. Regularització i mesures llei Estrangeria: 
 Que l’Ajuntament s’adreci a l’Estat i a les Oficines d’Estrangeria amb les 

següents propostes 
 És moment propici per la regularització de temporers i sector sanitari, però 

cal demanar una regularització més àmplia, a favor de totes les persones 
treballadores, i no només per conveniència i utilitat a govern i  empresaris.  

 Recollir propostes específiques per fer arribar a l’Estat i facilitar les 
regularitzacions, per exemple, pròrroga d’autoritzacions de 6 mesos. 

 Reiterar mesures per evitar la Irregularitat sobrevinguda, modificar 
requisits 

 

Argumentari de reforç: 

- Si les persones poden accedir a la regularització, necessitaran en 
menor mesura una Renda Mínima o ajuts socials 

- Si no s’hi actua, s’afavoreix que les empreses contractin persones en 
situació irregular evitant Seguretat social i impostos i disminuint 
ingressos per recursos socials públics 

 

DADES SOBRE SITUACIÓ IRREGULAR: Segons dades provisionals a partir Direcció 

Innovació Social Àrea Drets Socials  

- Persones adultes sense DNI ni NIE empadronades o amb expedient 

obert als serveis socials de l’IMSS: 104 500 (10% adults) 

- Persones empadronades en pisos compartits: 70.000 (17.000 

habitatges) 

- Persones empadronades sense domicili fix: 23.000 

 

4. Flexibilització llei estrangeria: en la situació actual de pandèmia i crisi econòmica 
no es poden complir els requisits cara l’arrelament, autoritzacions de residència, o 
d’altres supòsits de la llei d’estrangeria, cal una adequació i flexibilització de 
requisits i circuïts, a mig termini. En concret, reduir el requisit de la durada d’un 
any dels contractes. 

5. Asil i refugi: posar mesures per agilitzar la resolució de cites que han quedat 
bloquejades, gestió telemàtica i recursos humans per donar resposta i que consti 
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com a mínim la voluntat i demanda d’asil per a persones que es troben sense cap 
documentació. 

6. Aplicació immediata de la recomanació del Defensor del Pueblo sobre rectificació 
d’articles quant al permís de treball per a Menors extutelats, per les vies previstes 
dins el marc legal de la Llei d’Estrangeria (disposició addicional 1a 4a); el Ministeri 
d’Interior ho ha acceptat però ho ajorna fins passat estat d’alarma i cal aplicar ja. 

7. Reduir i simplificat la forta burocràcia en les cites d’estrangeria,  
 Millorar, mantenir i garantir la gestió telemàtica, que ha estat útil, en la 

previsió POSTCOVID19. Per ex.: cites per Red Sara. Trobar fórmules per 
escurçar els períodes de tràmit que no baixen de 6 mesos.  

 que la policia convoqui les cites i evitar que les cites siguin un negoci 
8. Nacionalitat: agilitar les tramitacions de les demandes de nacionalitat. 

 
 
INGRESSOS VITALS, AJUTS I COBERTURA SOCIAL 
 

9. Necessitat d’ingrés mensual o regular per a persones en situació de pobresa, 
incloses persones en situació irregular. Donada l’onada de pobresa existent i que 
es preveu, no són suficients els ajuts puntuals d’alimentació o necessitats bàsiques. 

10. Regular que les persones en situació irregular puguin accedir a 
 Ingrés mínim vital, que el comunicat del CMIB va ser dels primers a 

reclamar. 
 Renda garantida de la Generalitat 

11. Prioritzar ajuts econòmics i socials per a persones en situació irregular o amb 
dificultats i en situació de pobresa, que no poden tenir un compte bancari.  

 Habilitar  que es puguin facilitar ajuts a través d’ONG com intermediàries, 
seguint iniciativa de Balears. 

 Instar entitats bancàries que facilitin la recepció d’ajuts 
 Promoure altres procediments: targetes prepagament, correus via 

Unibanc.. 
12. Que el Pacte per Bcn sigui inclusiu, amb ajudes integrals, si no és possible la 

regularització, que almenys les persones immigrades puguin accedir a renda i a 
feines en millors condicions 

13. Abordatge a mig i llarg termini de l’atenció a persones sense llar i serveis d’albergs 
i allotjament, moltes persones es queden al carrer 
 

ALTRES PER ATENCIÓ A IMMIGRACIÓ 

14. Reforçar el SAIER i els recursos d’atenció a immigració 
15. Pla de contingència per a l’Acollida i suport a persones migrades i refugiades, 

posant el focus en les necessitats i en col·lectius com treball llar i cures, transport, 
o d’altres amb molt % migrant 

16. Rellançar Xarxa d’Acollida, el SAIER no podrà atendre totes les demandes i 
necessitat. 

17. Impulsar l’empadronament a tots els municipis, adequar-ho, i facilitar el tràmit en 
les circumstàncies de la COVID-19: tràmit telemàtic, agilitzar verificacions i accés 
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per part de col·lectius vulnerables.  seguint campanya de l’Ajuntament de 
Barcelona. 

18. Inspecció de Treball, Generalitat:  
 Millorar atenció i control a les condicions de treball en persones 

immigrades, sovint amb precarietat i conculcació de drets, que 
possiblement s’agreugin en la situació COVID i POSTCOVID 

 fer campanya perquè les persones treballadores coneguin els seus drets i hi 
facin demanda 

19. Impulsar un abordament Metropolità de la cobertura social, necessitat de visió 
més àmplia ja que els límits són molt difusos i no es pot resoldre des de la visió de 
ciutat 

20. Lluita contra el racisme i la discriminació. Reforçar el valor de les feines essencials 
que la COVID-19 ha posat de manifest, aprofitar bona predisposició i ambient 
social, i lluitar contra el risc d’increment del discurs d’odi i auge ultradreta arran de 
la previsible competència pels recursos  

21. Treball de la llar i les cures:  
 Reiterar demanda de protecció dels drets, 68 propostes del CMIB de 2017 

22. Salut: garantir i facilitar l’accés a la sanitat de totes les persones migrades, sigui 
quina sigui la seva situació, especialment en el cas de persones més grans de 60 
anys i persones sense llar. 

 Targeta sanitària: habilitar perquè es pugui tramitar des d’un mòbil 
23. Habitatge: garantir condicions mínimes d’habitabilitat per la convivència i per la 

salut de les persones migrades, especialment les que viuen en habitacions 
rellogades. Establir protocols perquè puguin conviure si contrauen la COVID-19 o 
siguin reallotjades convenientment. 

24. Persones grans migrades davant la COVID-19: regularitzar a les persones grans 
migrades en situació de refugi o per reagrupament familiar informal, amb risc 
especial per la salut i sovint sense accés a serveis sanitaris i socials. Es tracta d’un 
col·lectiu especialment fràgil per raó d’edat, salut, manca de xarxa social i per 
ingressos. Cal agilitzar el cobrament de pensions/prestacions en tràmit, per tenir 
un ingrés econòmic digne.  
 

INSERCIÓ LABORAL I ESTIMUL ECONOMIA 
 

25. Polítiques actives i Foment de mesures per a la Inserció sociolaboral:  
 Reforç de la formació ocupacional per part de Bcn Activa, possibilitat 

d’accedir a feines, intermediació 
 canviar les formes d’avaluar, cercar altres camins, no es tracta de fer 

formacions breus, cal engegar accions que possibilitin un % molt més elevat 
d’insercions 

 treballar des de la prevenció, informar, arribar a tothom 
 accions en l’economia i suport a les empreses per afavorir contractació 
 reforç a formació en Acollida i mòduls de drets laborals i coneixement, 

revisar i poder-los fer telemàticament 
 agilitzar Homologacions de titulacions acadèmiques 
 suport i finançament de la formació també a entitats i iniciativa social 
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26. Estímul a la contractació de persones migrades per part de l’Ajuntament, 
directament i a través d’eines com les clàusules socials en la contractació pública. 

27. Suport de l’Ajuntament i administracions competents a petits empresaris i 
emprenedors, mesures de rellançament economia 

 Facilitar tràmits per iniciar negocis 
 Exempció temporal d’impostos en funció volum empreses o autònoms 

 

SUPORT A ENTITATS, TERCER SECTOR, COPRODUCCIÓ I COGOVERNANÇA 

28. Promoure des de l’Ajuntament mecanismes de coproducció, cooperació i treball en 
xarxa 

29. Mesures de suport al tercer sector 
30. Garantir finançament a entitats perquè puguin subsistir: subvencions municipals, 

agilitzar resolucions i pagaments  
 

ALTRES  

31. En el Pacte per Barcelona, prioritzar i centrar les mesures en les de competència 
municipal 

32. Prioritzar la gestió telemàtica en tota classe de tràmits i facilitar l’accés de persones 
amb pocs recursos evitant la bretxa digital 

 

Júlia Trias i Aida Guillen donen resposta a algunes de les qüestions en relació a l’Ajuntament: 

 Persones sense llar: als pavellons es treballa per oferir no només allotjament sinó 
seguiment i suport social 

 Cites telemàtiques: tot i que no són competència municipal, se’n fa seguiment i 
s’han mantingut diverses reunions amb nou Secretari de migracions 

 Campanya empadronament: s’ha engegat amb perspectiva metropolitana 

 SAIER: respecte el reforç i necessitats, s’estan treballant plans de contingència, no 
només al SAIER sinó a tots els serveis municipals, destacant Centres de Serveis 
Socials, habitatge... que també afecten molt les persones immigrades. 

 Ajuts i comptes bancaris: la proposta de Balears és útil i es recull cara buscar 
solucions amb les dificultats per part d’entitats per habilitar comptes bancaris. Des 
d’OND s’ha fet reclamació a Banc d’Espanya. 

 Subvencions: es publicaran les resolucions provisionals a finals de maig o inicis de 
juny, està previst iniciar els pagaments amb aquestes i poder pagar abans que el 
2019. 

 

S’acorda que es recolliran les propostes ordenades per blocs en acta i poden servir per contribuir 

a les propostes del CMIB cara el Pacte per la sortida de la crisi. 
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4. Precs i preguntes 

- Carles Bertran, de CITE, fa constar que en relació a la campanya sobre 
Empadronament engegada recentment des d’Ajuntament, no se n’havia informat 
al CMIB i demana poder-ne tenir coneixement abans. 

Aida G. Demana disculpes ja que s’hagués pogut enviar un correu. Explica que va 

sorgir de converses ja anteriors, que era un tema que ja s’havia parlat amb el CMIB. 

Rodrigo Araneda va estar informat, hi havia aportacions de diferents plataformes i 

poc temps per compartir. 

 

 

PROPERA REUNIÓ DE LA CP:  16 de juny de 2020 

Reunió ordinària ja prevista 

TELEMÀTICA 


