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

CONSELL MUNICIPAL D’IMMIGRACIÓ DE BARCELONA 

 
 
Dia: 14 de setembre 2011  Hora: 17 hores 
Lloc: Consorci per a la Normalització Lingüística (C/ Avinyó 52) 
 
 
Presideix: Sr. Miquel Esteve i Brignardelli (Comissionat d’Immigració i Diàleg 
Intercultural) 
Assistents: Sra. Huma Jamshed, vicepresidenta del Consell Municipal d’Immigració, 
(ACESOP); Sra. Mariana Isla ( AMIC- UGT); Sr. Hamid Hilal (CCOO); Sra. Fàtima 
Ahmed (A. Socio Cultural IBN Batuta);  Sr. Javier Bonomi (Red Solidària Argentina);  
Sr. Javed Ilyas (Assoc. de treballadors paquistanesos); Sr. Ramon Sanahuja (Director 
d’Immigració) i Sra. Mercè González (secretaria tècnica Consell Municipal 
d’Immigració). 
 
Disculpen la seva absència: Sr. Pastor Toraó (A. Cultural Riebapua); Sr. Dai Hua 
Dong (Associació de Paisans de Zheijiang a Catalunya)  Sr. Darius Pallarés (A. 
Catalunya-Liban) i Sr. Alex Amaro (Associació Comunidad Dominicana en Catalunya).  
 
Ordre del dia: 
 
 

1. Presentació del Sr. Miquel Esteve Brignardelli, Comissionat d’Immigració i 
Diàleg Intercultural 
 

2. Proposta de canvi de nom del Dia del Migrant per Trobada d’entitats, sector 
associatiu convidat i vídeo 

 
3. Calendari d’aprovació del nou Reglament de Funcionament Intern 

 
4. Premi Consell Municipal d’Immigració. Convocatòria 2011 

 
5. Informacions: 

 
- Vídeo informatiu sobre les AMPAs 
- Sessions informatives sobre les AMPAs 

 
 

6. Precs i preguntes 
 
 

  
1. Presentació del Sr. Miquel Esteve Brignardelli, Comissionat 

d’Immigració i Diàleg Intercultural  
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Es presenta el nou Comissionat d’Immigració i Diàleg Intercultural, Sr. Miquel 
Esteve. A més explica que el nou govern de la ciutat posar l’èmfasi en dos 
focus:  
 

 Millorar els serveis a les persones. En aquest punt comenta que és 
conscient que s’estan produint certs desajustos a l’aplicar el nou 
Reglament d’Estrangeria per temes burocràtics i que espera es puguin 
solucionar aviat. 

 Aconseguir una Barcelona cohesionada. En aquesta línia considera 
que l’enfocament intercultural és adequat i que cal reajustar l’equilibri 
dels drets i deures així com reconèixer el treball de base. 

 
Els membres de la Comissió Permanent li donen la benvinguda amb el desig 
que tots plegats fem una bona feina. També es transmet la inquietud en 
determinats temes de tramitació: 
 

 Alentiment en la tramitació dels informes d’habitatge i d’arrelament 
social 

 Negació d’hores de cita a la Subdelegació de Govern 
 Alentiment en la tramitació de la Nacionalitat 

 
 
 

2.  Proposta de canvi de nom del Dia del Migrant per Trobada 
d’entitats, sector associatiu convidat i vídeo  

 
El Comissionat argumenta la necessitat de canviar el nom de la festa del Dia 
del Migrant. Considera que si l’Ajuntament organitza i assumeix la despesa 
d’aquesta festa li és difícil argumenta perquè únicament poden participar les 
entitats del Consell Municipal d’Immigració. El tema de fons és si és una 
festa/trobada de les entitats del Consell o bé una diada sobre el tema de la 
immigració a Barcelona. Donat que l’organització aquest any està molt 
avançada proposa un canvi de nom per tal que la diada no comporti 
exclusions. Així enlloc de Dia del Migrant es diria “Trobada d’entitats. 
Consell Municipal d’Immigració”. Per motius de calendari comenta que 
prèviament ha informat al Grup de Treball del Dia del Migrant i que les 
entitats assistents van entendre els motius i van acceptar el canvi de nom. 
 
S’aprova el canvi de nom i s’acorda que un cop hagi acabat la Trobada 
d’entitats i s’iniciï la valoració,  serà el moment per repensar la finalitat de la 
Trobada. 
 
D’altra banda s’informa que la setmana vinent la secretària del CMIB tindrà 
una reunió amb la nova secretària del Consell Municipal de Dones per tal de 
definir la participació d’aquest sector associatiu. 
 
Respecte al vídeo s’acorda que el vídeo d’aquest sigui un document visual 
de la Trobada d’entitats i de les diferents activitats. 
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3. Calendari d’aprovació del nou Reglament de Funcionament Intern 
 

S’informa que el nou Reglament de Funcionament Intern està pendent 
d’aprovació pel Consell Plenari. 
 
S’acorda que un cop aprovat s’iniciarà el calendari d’incorporació de noves 
entitats, així com la presentació de candidatures per la vicepresidència del 
Consell i per ser membre de la Comissió Permanent. 
 

 
4. Premi Consell Municipal d’Immigració. Convocatòria 2011 

 
Es lliura el llibret de les Bases del Premi Consell Municipal d’Immigració. 
S’acorda que el lliurament del Premi serà el dissabte 17 de desembre i que 
el lloc s’intentarà que sigui al Museu Picasso.  

 
 

5. Informacions: 
 

- Vídeo informatiu sobre les AMPAs 
- Sessions informatives sobre les AMPAs 
 
S’informa que ja s’ha editat el vídeo informatiu  sobre les AMPAs i que 
encara que especialment està dissenyat per sessions informatives per a 
pares/mares es farà arribar via on line a totes les entitats del Consell. 
 
Respecte a les sessions informatives, des de la secretaria s’explica que al 
mes de maig-juny es van fer cinc experiències pilot i el resultat ha estat 
molt positiu. Durant aquest mes de setembre i octubre estan programades 
12 sessions. A la propera reunió de la Comissió Permanent es presentarà la 
memòria del treball realitzat entorn a les AMPAs. 
 
 
 
 
 

 


