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COMISSIÓ PERMANENT EXTRAORDINÀRIA: PROPOSTA DE COMUNICAT A 

APROVAR AL PLENARI DE DIJOUS 12 DE DESEMBRE 2013  

 

El Consell Municipal d’Immigració de Barcelona vol denunciar la greu situació 

d’indefensió que està comportant l’aplicació de la vigent Llei d’estrangeria de l’Estat 

espanyol a moltes persones i a moltes famílies estrangeres pel que fa al manteniment de la 

seva situació administrativa regular, o per accedir-hi, en el cas d’aquelles persones que es 

troben en situació irregular.  

 

Així, s’està constatant com la crisi econòmica, les elevades taxes d’atur i les conseqüents 

dificultats per accedir a un contracte de treball estan dificultant enormement la renovació de 

les autoritzacions de treball i residència, cosa que pot comportar un increment de la 

irregularitat sobrevinguda, amb greus conseqüències per a moltes famílies estrangeres. 

Especialment greu és el cas de moltes persones en situació irregular en què la manca d’un 

contracte de treball impossibilita la seva regularització.  

 

Aquesta situació està abocant moltes persones estrangeres a una situació de vulnerabilitat, 

explotació laboral i indefensió. 

 

Així mateix volem denunciar les maniobres i manipulacions que estan duent a terme 

aquests darrers dies determinades persones i/o entitats sense escrúpols en relació amb 

suposats procediments administratius que comportarien noves i ràpides vies de 

regularització i que estan generant falses expectatives a persones en situació de greu 

vulnerabilitat. A més, s’estan recollint dades personals, tot vulnerant qualsevol criteri de 

confidencialitat i de protecció d’aquestes dades, que assenyalen a aquestes persones com a 

persones en situació administrativa irregular.  

Considerem que en cap cas, el legítim dret a la reivindicació i a la mobilització no pot estar 

sotmès a una desinformació interessada que acaba confonent i desorientant persones en 

situació irregular, aprofitant-se del seu desconeixement dels procediments legals 

d’estrangeria.  

 

Davant aquesta situació el Consell Municipal d’Immigració acorda crear en el seu sí un 

grup de treball en l’àmbit d’estrangeria per tal d’analitzar quines són les actuals 

limitacions que comporta el vigent marc jurídic d’estrangeria, així com les possibles 

propostes i iniciatives que puguin contribuir a millorar aquesta aplicació, amb l’objectiu de 

dignificar la situació d’aquestes persones.  

 

 


