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Consell Municipal d’Immigració
Passeig Sant Joan, 75, 1a planta
08009 Barcelona
Telèfon 93 456 46 28
consellimmigracio@bcn.cat

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

Dia: 31 de gener
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: Sr. Kamal Benbrahim, vicepresident del Consell Municipal
d’Immigració (ATIMCA); Sr. Samir Killoch ( AMIC- UGT); Sr. Hamid Hilal
(CCOO); Sra. Fàtima Ahmed (A. Socio Cultural IBN Batuta); Sr. Javier
Bonomi (Red Solidària Argentina); Sra. Laura Rojas (FASAMCAT); Sr.
Rodrigo Araneda (ACATHI); Sra. Huma Jamshed (ACESOP); Sr. Dai Hua
Dong (Associació de Paisans de Zheijiang a Catalunya) i Sra. Mercè
González (secretària tècnica Consell Municipal d’Immigració).
Disculpen la seva absència:; Sr. Javed Ilyas (Assoc. de treballadors
paquistanesos) i Sr. Ramon Sanahuja (Director d’Immigració).

Ordre del dia:
1. Proposta de treball amb el Consell Municipal de les Dones
2. Proposta metodològica per l’elaboració del Pla de Treball del
CMIB
3. Trobada d’entitats: Memòria i propostes per al 2012
4. Regulació urgent dels CIE
5. Proposta d’un membre del CMIB per l’admissió de persona
experta o de vàlua reconeguda i aclariment sobre les delegacions
dels representants dels grups polítics
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6. Informacions:
- Carnestoltes 2012
- Registre de parelles de fet
- Pla de retorn voluntari al Senegal
7. Precs i preguntes

1. Proposta de treball amb el Consell Municipal de les Dones
Es presenta una proposta metodològica per treballar el tema de
la Dona Immigrada (veure doc. Annex); aquesta proposta s’ha
treballat amb el Consell Municipal de les dones. S’informa que
en aquest procés de reflexió tindrà un espai important la
campanya de coresponsabilitat que la Regidoria de Dones,
conjuntament amb les entitats, engegaran durant aquest any.
En aquests moments es demana que les Comissions Permanents
de cadascú dels Consells facin les seves aportacions i validin la
proposta. En aquest sentit la Comissió Permanent del CMIB
realitza les següents aportacions:
- Que es tingui en compte les diferents experiències i accions que
es porten a terme per part de les entitats en matèria de dona
immigrada
- Que es tingui en compte el treball i coneixement que poden
aportar els Consells de Dones de Districte
- Que es tingui en compte no únicament les aportacions de
l’actual dona immigrada, sinó també la funció i rol que ha tingut
la dona en els processos migratoris al llarg de la història
- Que es tingui en compte que estem parlant moltes vegades de
situacions de vulneració dels drets laborals i d’igualtat

2. Proposta metodològica per l’elaboració del Pla de Treball del
CMIB
Es presenta la proposta metodològica per l’elaboració del Pla de
treball. Veure document annex .
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S’acorda: Aprovar la proposta pel l’elaboració del Pla de treball
del Consell Municipal d’Immigració 2012-2015.
Al grup de treball per l’elaboració del Pla únicament es poden
inscriure les entitats membres del CMIB.

3. Trobada d’entitats: Memòria i propostes per al 2012
Es lliura la Memòria de la trobada, veure doc annex. Es fa una
valoració general de la finalitat i filosofia de la Trobada,
considerant que s’ha d’avançar en els aspectes i accions que
comportin interacció. D’altra banda els aspecte organitzatius i
propostes concretes per al 2012 es treballaran en el grup de
treball que està previst convocar al mes de febrer.
Respecte al tema de la Mostra gastronòmica s’acorda cercar
noves fórmules per mostra la cultura culinària diversa.
S’acorda: Promoure i potenciar a la Trobada les activitats que
provoquin la interacció, convocar per al mes de febrer el grup de
treball per valorar la Trobada 2011 i per fer les propostes del
2012, desestimar organitzar la Mostra gastronòmica (tal i com
estava organitzada).

4. Regulació urgent dels CIE
S’acorda enviar una carta a la Delegada del Govern demanant, com
a Comissió Permanent del Consell Municipal d’Immigració, dos
temes:
1. Regulació urgent dels Centres d’Internament d’Estrangers
2. Visita del CMIB als CIE

5. Proposta d’un membre del CMIB per l’admissió de persona
experta o de vàlua reconeguda i aclariment sobre les
delegacions dels representants dels grups polítics
S’informa que el Grup Municipal d’Unitat per Barcelona proposa
per a la seva incorporació al CMIB al Sr. Oriol Amorós i March
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com a personalitat i expert de reconeguda vàlua dins del sector
de la Immigració. La Comissió Permanent valora les implicacions
que poden comportar la nominació com a expert del Sr. Oriol
Amorós i les possibles conseqüències futures.
D’altra banda la secretaria del Consell informa que, un cop fetes
les consultes pertinents als serveis jurídics, els Regidors
representants de cada un dels grups municipals presents al
consistori, única i exclusivament poden delegar en un altre
Regidor del consistori. En tot cas si podran sol·licitar l’assistència
d’observadors/es ( sense dret a vot ni paraula).
S’acorda: En referència a la proposta del Grup Municipal d’Unitat
per Barcelona s’acorda un temps de reflexió i ajornar la decisió a
la propera Comissió Permanent.

6. Informacions:
- Carnestoltes 2012
El Carnestoltes ha passat a dependre de la Direcció de
Participació. La Direcció ha dissenyat un nou model de
Carnestoltes amb els objectius de recuperar el tradicional,
descongestionar la ciutat, reduir les despeses amb motiu de la
crisis... Això ha motivat l’anul·lació de la rua de ciutat. D’altra
banda es va enviar, a totes les entitats del Consell, la relació
de les diferents rues que s’organitzen als Districtes i barris de
la ciutat amb les referències per poder participar.
- Registre de parelles de fet
S’informa que la Direcció de Drets Civils està estudiant les
conseqüències de la desaparició del Registre de parelles de
fet. Quan hi hagi un informe en aquest tema s’informarà.
- Pla de retorn voluntari al Senegal
S’ha informat a 300 persones del programa i s’ha entrevistat a
41 persones. D’aquestes 10 s’han compromès a fer els cursos i
s’espera que encara s’apuntin més persones. En tot cas, com
sempre s’ha indicat, és una experiència pilot que caldrà
valorar-la quan acabi la implementació.

