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

CONSELL MUNICIPAL D’IMMIGRACIÓ DE BARCELONA 

 
 
Dia: 27 de març  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); Sra. Janette Vallejo ( AMIC- UGT); Sr. Hamid Hilal 
(CCOO); Sra. Fàtima Ahmed (A. Socio Cultural IBN Batuta); Sra. Laura Rojas 
(FASAMCAT); Sr. Rodrigo Araneda (ACATHI); Sra. Huma Jamshed 
(ACESOP); Sr. Florín Gaiseanu ( ASOCROM) i Sra. Mercè González 
(secretària tècnica Consell Municipal d’Immigració). 
 
Disculpen la seva absència:; Sr. Javier Bonomi (Red Solidària Argentina) i 
Sr. Ramon Sanahuja (Director d’Immigració).  
 
 
Ordre del dia: 
 

1. Premi Consell Municipal d’Immigració. Determinació dels membres del 
jurat i proposta de tema a treballar el proper any. 

 
2. Pla de treball. Estat de la qüestió. 

 
3. Carta per la regulació urgent dels CIE. 

 
4. Proposta d’un membre del CMIB per l’admissió de persona experta o 

de vàlua reconeguda . 
 

5. Proposta d’un membre del CMIB per l’admissió d’una entitat 
representativa, en l’àmbit territorial de la ciutat, d’un sector o d’una 
temàtica concreta. 

 
6. Esborrany del Reglament de la Llei d’Acollida. 
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7. Informacions: 
 

- Pla d’Immigració 
- Xerrada sobre els i les treballadors/es domèstics/ques 
- Dia Mundial de les persones refugiades 
- Procés participatiu del PAM 
- Eurocity 

 
8. Precs i preguntes 

 

 
1. Premi Consell Municipal d’Immigració. Determinació dels 

membres del jurat i proposta de tema a treballar el proper 
any.  

 
Es fa la proposta de membres del jurat del Premi Consell 
Municipal d’Immigració 2012. Els membres proposats són: 
Sr. Josep Maria Samaranch i Kirner 
Sr. Josep Lluís Nvumba i Mañana 
Sr. Ricard Zapata i Barrero 
Sr. Avelino del Rosario i Sapida 
Sra. Remei Sipi Mayo 
Sr. Carles Solà 
Sr. Kamal Benbrahim 
 
D’altra banda s’acorda que la convocatòria d’aquest any anirà 
adreçada a entitats i projectes, però s’exclou la possibilitat de 
que sigui a una persona. Aquesta decisió s’ha pres amb motiu de 
la situació socio-econòmica en la que vivim; que comporta 
pensar que és més adequat premiar entitats i projectes. 
 
Per últim s’ajorna la decisió de quin sector associatiu convidem 
aquest any. 

 
 

2. Pla de treball. Estat de la qüestió  
 
La secretaria del Consell informa que s’han realitzat, tal i com 
s’havia acordat, totes les entrevistes als membres de la Comissió 
Permanent. Es llegeix un primer document que recull les 
opinions dels membres de la Comissió Permanent sobre 
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fortaleses i febleses del Consell Municipal d’Immigració. A més es 
considera que el treball que fa la Comissió Permanent no ho 
visibilitzen la resta d’entitats i que caldria corregir aquest fet. 
 
S’acorda: L’informe s’aprova i serà el primer esborrany que 
promptament enviarem com a document de treball a la resta 
d’entitats del Consell per començar a treballar el Pla de treball. 
 

 
3. Carta per la regulació urgent dels CIE  

 
S’informa que la Sra. Maite Fandos i Payà en qualitat de Quarta 
Tinent d’alcalde i Presidenta del Consell Municipal d’Immigració 
va  enviar una carta a la Sra. Maria de los Llanos de Luna, 
Delegada del Govern a Catalunya; en la que expressava la 
preocupació del Consell Municipal d’Immigració i la demanda de 
la Comissió Permanent pel que fa a la necessitat de disposar d’un 
reglament de funcionament als Centres d’Internament 
d’Estrangers. Alhora que es demanava una visita a les 
instal·lacions dels CIES. 
 

 
4. Proposta d’un membre del CMIB per l’admissió de persona 

experta o de vàlua reconeguda  
 
El Grup Municipal d’Unitat per Barcelona proposa per a la seva 
incorporació al CMIB al Sr. Oriol Amorós i March 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. 
S’acorda: Per unanimitat s’acorda que pel fet de ser un polític en 
actiu amb responsabilitats polítiques (diputat del Parlament de 
Catalunya) no és el perfil de persona experta que havia perfilat el 
Consell. En aquest sentit es considera que l’entrada del Sr. Oriol 
Amorós podria comportar l’entrada d’altres polítics en actiu 
d’altres formacions polítiques, tema que finalment podria 
desvirtuar la funció i finalitat del Consell. 
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Per tant s’acorda per unanimitat desestimar l’entrada del Sr. 
Oriol Amoròs com a expert al CMIB. 

 
 

5. Proposta d’un membre del CMIB per l’admissió d’una entitat 
representativa, en l’àmbit territorial de la ciutat, d’un sector 
o d’una temàtica concreta.  
 
La secretària del Consell informa que s’ha rebut la carta del Sr. 
Dai Hua Dong ( Associació de Paisans de Zheijang a Catalunya) on 
sol·licita l’admissió de l’entitat PIMEC Comerç, en qualitat 
d’entitat representativa , en l’àmbit territorial de la ciutat, d’un 
sector o d’una temàtica concreta. Alhora, informa que la PIMEC 
ha presentat tota la documentació requerida i necessària. 
 
S’acorda: Per unanimitat s’acorda l’admissió de la PIMEC Comerç 
com a membre del Consell Municipal d’Immigració. 

 
 

6. Esborrany del Reglament de la Llei d’Acollida. 

 
Aquest punt s’ha incorporat a petició del Sr. Hamid Hilal. Es 
distribueix l’esborrany del Reglament. Es comenta els grans 
canvis que comporta aquest Reglament especialment en el tema 
de l’Informe d’acollida i que caldria donar una moratòria per a la 
seva aplicació. 
 
S’acorda: Que un cop estigui aprovat es demanarà a la 
Generalitat una xerrada informativa. 
 

7. Informacions: 
 

- Pla d’Immigració  

El Comissionat informa que s’han iniciat les reunions amb els 
grups polítics amb representació a l’Ajuntament de Barcelona 
per tal de pactar el nou Pla d’Immigració. Està previst que el 
procés s’acabi al Juny. 

- Xerrada sobre els i les treballadors/es domèstics/ques 

S’acorda que el dia 26 d’abril a les 18 hores es realitzarà una 
xerrada sobre la reforma de règim laboral en els 
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treballadors/es domèstics/ques a càrrec d’un professional de 
la Seguretat Social i de UGT i CCOO.  

- Dia Mundial de les persones refugiades 
S’informa que s’ha iniciat l’organització de l’acte amb motiu del Dia 
Mundial de les persones refugiades que tindrà lloc el dia 20 de juny 
a les 18 hores. 

- Procés participatiu del PAM 
S’informa de la campanya participativa en referència al PAM que 
s’està portant a terme. Es distribueixen butlletes participatives. 

- Eurocity 
S’Informa que l’Ajuntament de Barcelona presidirà aquesta xarxa 
durant els propers dos anys. D’altra banda, s’ha fet la proposta de 
realitzar una carta signada per tots els alcaldes que formen part, 
demanant a la CEE que una part dels diners que distribueix als 
Estats en matèria d’immigració, vagi adreçada directament als 
Ajuntaments. 


