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

CONSELL MUNICIPAL D’IMMIGRACIÓ DE BARCELONA 

 
 
Dia: 3 de juliol   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); Sr. Florín Gaiseanu ( ASOCROM); Sr. Javeh Ilyas ( Associació 
de Treballadors pakistanesos); 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: Sra. Laura Rojas (FASAMCAT); Sr. Javier 
Bonomi (Red Solidària Argentina); Sr. Rodrigo Araneda (ACATHI); Sra. 
Janette Vallejo ( AMIC- UGT); Sra. Huma Jamshed (ACESOP) i Sr. Ramon 
Sanahuja (Director d’Immigració).  
 
Ordre del dia: 
 

1. Pla de treball del Consell Municipal d’Immigració de Barcelona. 
Aprovació o desestimació de les esmenes presentades. 

 
2. Presentació de l’Informe: Dones i Immigració. Proposta de presentació 

de resultats al Plenari. 
 

3. Plenari del CMIB 
 

4. Proposta de baixes i entrades al CMIB  

 

5. Proposta per l’elecció de Vicepresident/a 
 

6. Informacions: 
 

- Pla de treball d’Immigració 
- Trobada d’entitats 

 

7. Precs i preguntes 
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1. Pla de treball del Consell Municipal d’Immigració de Barcelona. 
Aprovació o desestimació de les esmenes presentades.  

 
La secretaria informa que l’esborrany del Pla de Treball resultant 

de la tasca del grup de treball va ser tramès, a través de correu 

electrònic, al conjunt d’entitats membres del Consell Municipal 

d’Immigració el dia 11 de juny. El termini per fer aportacions o 

esmenes al text es va acabar el dia 26 de juny. En total, s’hi van 

fer cinc esmenes i/o aportacions, una d’elles fora de termini. 

 

Les entitats que van fer esmenes són: CARITAS, Salut i Família, 

CCOO i Nou Barri Acull. Creu Roja les va presentar fora de 

termini. 

 

Moltes de les esmenes realitzades són de forma i per tant 

s’incorporen automàticament, donat que milloren el redactat.  

Altres esmenes més de contingut són debatudes per la Comissió i 

s’acorda aprovar quatre esmenes i desestimar 3. 

 

Les tres esmenes desestimades són: 

 L’esborrany establia que la Direcció d’Immigració 
presentarà en el primer Plenari d’any una Memòria, la 
qual serà enviada als membres tres dies abans de la 
celebració de la sessió. 
Es sol·licitava que aquest termini s’ampliés a una setmana. 

No s’aprova ja que el nou Reglament de Regim Intern 

estableix tres dies hàbils. 

 Es sol·licita incorporar que la web del CMIB sigui la web de 
referència en matèria d’immigració i que a més difongui 
les activitats de les entitats.  
La web de referència de l’Ajuntament de Barcelona en 

matèria d’immigració és la de Nova ciutadania i hi ha la 

voluntat que segueixi essent així . Respecte a 

l’actualització continua (agenda d’activitats, noticies...) de 
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la web en aquests moments resulta impossible disposar 

dels recursos econòmics necessaris. 

 La web del CMIB únicament recollirà informació sobre les 
entitats membres. 

 
Un cop decidides l’aprovació o desestimació d’esmenes 

presentades s’aprova el nou Pla de treball. El 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. Presentació de l’Informe: Dones i Immigració. Proposta de 
presentació de resultats al Plenari   
 

La secretaria del Consell presenta l’Informe de resultats de 

Dones i Immigració, sessió de treball que va tenir lloc el dia 1 de 

juny de 16 a 20 hores. En total van participar 34 dones (21  del 

Consell Municipal d’Immigració, i 13 del Consell Municipal de les 

dones).  

 

S’acorda:  

La presentació d’aquest informe es farà en el proper Plenari. La 

secretària farà una introducció per emmarcar el treball realitzat; 

i posteriorment les Propostes i alternatives de cada eix de 

treball, serà presentat per una de les dones que van participar en 

cadascú dels eixos.  

 

 

3. Plenari del CMIB  
 

Es fa un repàs dels temes que es parlaran en el proper Plenari. 
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4. Proposta de baixes i entrades al CMIB  

 

Respecte a la proposta de baixes, la secretaria informa que hi ha 

tres entitats que no han participat en cap acció del CMIB en els 

dos últims anys.  

La Comissió Permanent acorda per unanimitat que si alguna de 

les associacions membres s’els envia una carta de baixa, 

informen de el interès de seguir sent membres i per tant s’atura 

el procés de baixa, però no tornen a presentar-se a cap reunió o 

acció s’els hi donarà automàticament de baixa. 

És el cas del Colectivo Tripartito (Angola-Congo-RD Congo). En 

aquest cas es proposarà la baixa automàtica al proper Plenari. 

Respecte a les entitats que no han participat en els dos últims 

anys i que s’els enviarà una carta per donar de baixa són: 

Asociación de Mujeres empresarias Chinas i Españolas 

Associació d’Immigrants Saharauis 

  

D’altra banda a l’anterior reunió es va acordar que s’estudiaria 

quina tipologia de vocal els hi correspon al sindicat USOC. Un cop 

valorades les diferents possibilitats per ser vocal al CMIB 

s’observa: 

 

 - no és una entitat d’immigrants  

- no són una entitat representativa a nivell de ciutat d’una 

temàtica concreta 

- no formen part de la xarxa d’entitats d’acollida promoguda per 

l’Ajuntament de Barcelona 
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5. Proposta per l’elecció de Vicepresident/a: 
 

La secretaria del CMIB informa que mitjançant que el 

Vicepresident del CMIB, el Sr. Kamal Benbrahim, ha dimitit per a 

motius personals, per tant queda vacant aquesta funció com a 

vicepresident primer. La comissió permanent acorda: 

Durant el mes de novembre es presentaran les candidatures. 

S’informarà dels candidats a totes les entitats membres a la 

primera setmana de desembre. En el plenari de desembre es 

procedirà a la votació per l’elecció del Vicepresident/a primer/a. 

 

D’altra banda es decideix que el representant del Consell 

Municipal d’immigració en el jurat del premi CMIB serà el Hamid 

Hilal Ben Alí. 

 
 

6. Informacions: 
 

- Pla de treball d’Immigració 
El Comissionat comenta l’estat de les negociacions amb els 

diferents grups polítics per pactar el Pla de treball. Està previst 

tancar el tema el 30 de juliol. 

 

- Trobada d’entitats 
Es lliura un document amb l’estat de la qüestió i el 

Comissionat agraeix l’esforç que s’està fent per part de moltes 

entitats en aquest nou format que s’estrenarà aquest any. 

 


