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

CONSELL MUNICIPAL D’IMMIGRACIÓ DE BARCELONA 

 
 
Dia: 29 de maig   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. Hamid Hilal (CCOO); Sra. Fàtima Ahmed (A. Socio Cultural 
IBN Batuta); Sra. Laura Rojas (FASAMCAT); Sr. Javier Bonomi (Red Solidària 
Argentina); Sr. Rodrigo Araneda (ACATHI); Sr. Florín Gaiseanu ( ASOCROM) 
i Sra. Mercè González (secretària tècnica Consell Municipal d’Immigració). 
 
Disculpen la seva absència: Sr. Kamal Benbrahim, vicepresident del 
Consell Municipal d’Immigració (ATIMCA); Sra. Janette Vallejo ( AMIC- 
UGT); Sr. Javeh Ilyas ( Associació de Treballadors pakistanesos) i Sr. Ramon 
Sanahuja (Director d’Immigració).  
 
Ordre del dia: 
 

1. Pla de treball del Consell Municipal d’Immigració de Barcelona. Primer 
esborrany, validació i seguiment del procés. 
 

2. Trobada d’entitats: Estat de la qüestió i determinació de la imatge 
2012. 
 

3. Bases del Premi Consell Municipal d’Immigració de Barcelona 2012 
 

4. Sol·licitud d’entrada al CMIB i representant del CMIB al Consell de ciutat 
 

5. Informacions: 
- Pla d’Immigració 
- Sessió de treball: Dones i Immigració 
- Dia Mundial de les persones refugiades 
- CIE 

 
6. Precs i preguntes 
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1. Pla de treball del Consell Municipal d’Immigració de 
Barcelona. Primer esborrany, validació i seguiment del 
procés.  

 
Es presenten els objectius i accions de l’esborrany del Pla de 
treball del Consell Municipal d’Immigració. En aquest document 
s’han incorporat les propostes i esmenes del grup de treball, que 
va tenir lloc el dia 8 de maig. En aquest document s’incorporarà 
una introducció basada en l’argumentari jurídic i legislatiu de 
l’existència del Consell; el diagnòstic i estat de la qüestió de la 
Comissió Permanent així com una introducció de cada eix. 
 
El conjunt d’aquest esborrany serà enviat al conjunt de les 
entitats del Consell per tal que facin esmenes. El compromís és 
enviar el document el dia 8 de juny. El termini de  presentació 
d’esmenes serà del 11 de juny al 23 de juny. En cas que es 
produeixin esmenes es convocarà una Comissió Permanent, per 
tal que validi o rebutgi les esmenes. El document final del Pla de 
treball del Consell Municipal d’Immigració 2012-2015 serà 
presentat per a la seva aprovació al Plenari que tindrà lloc el dia 
11 de juliol. 

 
 

2. Trobada d’entitats: Estat de la qüestió i determinació de la 
imatge 2012  
 
La secretaria del Consell presenta un resum de la participació i 
dels acords presos als diferents grups de treball segons temàtica.  
 
S’acorda:  

 Que la Trobada d’entitats persegueix la participació del 
ciutadà que mostri un cert interès per conèixer o bé que 
siguem capaços de despertar el seu interès. Es considera 
que donar objectes promocionals podria comportar una 
major assistència basada en el consum que no correspon a 
l’esperit de la Trobada. Per tant no s’admeten productes 
promocionals de marques. 
Una altre tema són els productes promocionals de les 
entitats que tinguin un patrocinador. En aquests casos 
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s’haurà de mostrar el producte en algun dels grups de 
treball per tal que la secretària determini si compleix els 
requisits establerts a la Comissió Permanent. 

 Queda decidit que aquest any no hi haurà Mostra 
gastronòmica. En aquest sentit la despesa que comportava 
s’adreçarà a diverses activitats de la Trobada. 

 Imatge s’acorda encarregar una nova imatge per la 
Trobada.  

 
 
3. Bases del Premi Consell Municipal d’Immigració de Barcelona 

2012  
 
S’aproven les Bases específiques del Premi Consell Municipal 
d’Immigració convocatòria 2012. Com s’havia acordat aquest any 
s’adreçarà al Comerç i l’emprenedoria de les persones 
immigrades. A partir d’ara es realitzarà la tramitació 
administrativa. 
 

 
4. Sol·licitud d’entrada al CMIB i representant del CMIB al 

Consell de ciutat  
 
La secretaria del Consell informa que s’ha rebut la demanda 
d’entrada al Consell del sindicat USOC. Donat que no és una 
entitat d’immigrants cal estudiar quina tipologia de vocal els hi 
correspon. En aquest sentit cal fer les consultes pertinents.  
 
Respecte a la decisió de qui representarà al Consell Municipal 
d’Immigració al Consell de Ciutat s’ajorna per la propera reunió. 

 
 

5. Informacions: 
 

 Pla d’Immigració: El Comissionat informa que les negociacions 
entre els diferents grups polítics està molt avançada. El tema més 
teòric està consensuat, més o menys, i ara cal pactar les accions. 
Es preveu que d’aquí un mes o mes i mig estigui acabat. 

 Sessió de treball: Dones i Immigració: La secretaria del 
Consell informa de l’estat de la Jornada Immigració i Dones que 
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tindrà lloc el 29 de maig. En total s’han inscrit 21 entitats del 
Consell i en total 28 dones (a dia de la reunió). A més quatre 
persones han estat convidades. Aquí s’haurà d’afegir les persones 
inscrites a partir del Consell Municipal de les Dones i del CIRD. 
La intenció és recollir les necessitats i interessos de les dones 
immigrades, propostes per millorar la qualitat de vida i la cohesió 
social i visibilitzar les aportacions de les dones immigrades. 
Posteriorment es presentarà en un acte a l’Ajuntament. 

 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 al CCB. 

 CIE: El Comissionat d’Immigració informa que el dia 31 de maig 
faran la visita al CIE que es va demanar. A la propera reunió 
s’informarà del resultat de la visita. 

 
6. Precs i preguntes 

 

 El Comissionat informa que el Sr Alcalde tindrà promptament una 
reunió amb les entitats que treballen a Sant Martí el tema dels 
assentaments i de les persones sense sostre.  

 Sr. Javier Bonomi informa que a partir de l’any vinent estarà 
vigent una nova normativa en matèria d’actes públics i que 
segurament això afectarà a la Trobada. 

 S’acorda: Amb motiu de la defunció del Sr. Alejandro Erazo 
s’acorda enviar una carta de condol a la seva dona en nom de la 
Comissió Permanent. Alhora a l’acte de lliurament del Premi es 
farà un petit homenatge a la trajectòria del Sr. Alejandro Erazo. 

 


