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

 
Dia: 24 d’abril    Hora: 16:30 hores 
Lloc: Consorci per a la Normalització Lingüística (C/ Avinyó 52) 
 
Presideix: Sr. Miquel Esteve i Brignardelli (Comissionat d’Immigració i Acció 
Comunitària) 
 
Assistents: Sr. Rodrigo Araneda  (ACATHI), lSra. Huma Jamshed (ACESOP), Sr. 
Nordin Benhamou (AMIC- UGT), Sr. Dai Hua Dong (Associació de Paisans de 
Zheijang a Catalunya), Sr. Javed Ilyas (Associació de Treballadors Pakistanesos), 
Sra. Fatima Zouhra Hali (Associació Socio Cultural IBN BATUTA), Sr. Carles 
Bertran (CC.OO de Catalunya - Migracions), Sr. Javier Bonomi (Red Solidaria 
Barcelona) i Sr. Ramon Sanahuja (Director de Serveis d’Immigració i 
Interculturalitat). 
 
Disculpen la seva absència: Sra. Carmen Bermúdez (ASOCASCOL Casal 
Colombiano) 
 
Ordre del dia: 

1. Informar sobre la convocatòria del Premi CMIB 2014 (bases i jurat)  

2. Valoració Pla formatiu i definició nova proposta 

3. Proposta de calendari i procediment d’elecció del vicepresident/a 

4. Aprovació de l'ordre del dia del Plenari 

5. Proposta de baixes i entrades d’entitats membres del CMIB 

6. Informacions:  

- Proposta Jornada de reflexió entorn a la formació laboral de les 

persones immigrades 

- Constitució del Grup de treball jurídic 

- Acte institucional amb motiu del Dia Mundial de les Persones 

Refugiades 

 
 

1. Informar sobre la convocatòria del Premi CMIB 2014  

Tal com es va decidir en la passada Comissió Permanent la temàtica escollida 
per treballar durant aquest any és la de la inclusió social. La Direcció presenta 
un resum amb els criteris per a l’atorgament del Premi tenint en compte 
aquesta temàtica i les tres línies bàsiques de valoració (participació i 
associacionisme, plena ciutadania i interculturalitat).  
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Es recorda que a la passada Comissió Permanent es va aprovar mantenir el 
procediment per a l’elecció de la menció especial 
Quan als membres del jurat es fa un repàs de les persones que finalment en 
formaran part. Es comenta que en el cas que hi hagi un canvi en la 
vicepresidència del Consell la nova vicepresidència delegaria en la Sra. Carmen 
Bermúdez.  
 
Es valora que cal visibilitzar qui i com es fa la selecció de les bones pràctiques 
que apareixen en el vídeo de l’acte del lliurament.  
 
S’acorda: Aprovar la proposta de criteris i presentar-la al proper Plenari i 
aprovar el manteniment de la Sra. Carmen Bermúdez com a membre del jurat 
sigui per càrrec o per delegació. 
Aprovar que els criteris d’elecció de les bones pràctiques són a càrrec de la 
secretaria del Consell i del jurat. S’incorporarà aquesta informació en els 
productes de difusió de les bases. 

 
 

2. Valoració del Pla formatiu i definició nova proposta 

Es presenta una memòria/resum del desenvolupament de la primera edició del 
Pla d’enfortiment de les entitats d’immigrants del Consell. Pel que fa a la 
valoració de les entitats ha estat molt positiva a més des de la Direcció es valora 
que la formació ha començat a donar els seus fruits en la redacció dels projectes 
a la convocatòria de subvencions. 
 
La Sra. Huma Jamshed, participant en la formació explica la repercussió positiva 
que ha tingut el procés en la seva entitat. 
 
A mode de conclusions es considera que: 

- És necessari establir una formació contínua.  

- Calen espais per compartir les experiències amb altres companys. 

- L’accessibilitat a les formacions és bàsica per a què les entitats 

d’immigrants participin en activitats formatives. 

Es presenta la proposta de continuïtat amb el mateix format bàsic i que 
incorpori les millores proposades per les entitats participants (p.e. no abordar 
tants temes i treballar un parell de temes escollits amb més profunditat).  
Pel que fa a la participació es mantindrien les entitats que realment han 
participat en el procés i que han manifestat el seu interès en continuar. Quan a 
la incorporació de noves entitats es farà el possible per què puguin participar-hi 
les que ho sol·licitin. 
S’acorda: Aprovar la proposta de continuïtat i presentar-la al Plenari. 
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3. Proposta de calendari i procediment d’elecció del vicepresident/a 

La secretaria explica que cada dos anys es fa l’elecció de la vicepresidència i que 
s’haurà de fer en el darrer Plenari d’aquest any. Es presenta la proposta del 
procediment i el calendari (document annex). 
 
S’acorda: Aprovar el procediment i presentar-lo al plenari. 
 
 

4. Aprovar l’Ordre del dia del Plenari. 

Es presenta l’ordre del dia del Plenari i es menciona que possiblement hi haurà 
un canvi respecte la data prevista. 
 
S’acorda: Aprovar la proposta d’ordre del dia. 
 
 

5. Proposta d’entrades i baixes 

La secretaria explica que ASOPXI (Associació Suport a les Organitzacions 
Populars Xilenes) no ha participat en els darrers dos anys degut a la mort del seu 
president el Sr. Alejandro Erazo. Se seguirà el procediment per a donar de baixa 
l’entitat. 
 
Mujeres Pa’lante és el grup que ha treballat l’acollida a la ciutat dins de l’entitat 
Colectivo Maloka i que ha participat en nom d’aquesta entitat dins el Consell 
Municipal d’Immigració. Acaben de constituir-se com a entitat pròpia i sol·liciten 
poder incorporar-se amb el canvi de nom.  
 
L’entitat CICTAEC Cámara Internacional de Comercio y Turismo Asociación 
Ecuatoriano Catalana ha sol·licitat l’entrada al Consell i ha presentat tota la 
documentació sol·licitada. 
 
S’acorda: Aprovar les 3 propostes, baixa de l’entitat ASOPXI, canvi de nom i 
continuïtat de la participació al Consell com a Mujeres Pa’lante i entrada de 
l’entitat CICATAEC. 
 
 

7. Informacions 

Proposta Jornada de reflexió entorn a la formació laboral de les persones 
immigrades. 
Es presenta la proposta de realitzar una jornada de reflexió seguint la línia que 
es va fer amb el tema de Dona (vegeu document annex). Que s’ha iniciat el 
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treball de definició juntament amb la responsable de la Xarxa d’Acollida i 
acompanyament. 
 
ACATHI proposa que dins aquesta jornada (formació i inserció laboral) s’abordi 
el tema de les  clàusules socials en la contractació a través de concursos de 
l’administració pública. 
 
També es comenta que caldrà comptar amb la Xarxa d’Economia Social per a la 
jornada. 
 
S’acorda: Aprovar la realització de la jornada. 
 
 
Constitució del Grup de treball jurídic. 
Es presenta un document amb el moment en què es troba el Grup de treball 
(vegeu document annex).  
 
Es pretén que al final del procés hi hagi un document amb les propostes del 
Consell i que sigui un document al qual s’hi puguin adherir entitats i institucions.  
 
 
Acte del Dia Mundial de les Persones Refugiades 
L’acte se celebrarà el dia 20 de juny a la Biblioteca Jaume Fuster. L’horari previst 
és a les 18 hores però hi ha la possibilitat que es modifiqui en funció de si es pot 
comptar amb la presència de la comissària d’interior la Sra. Anna Cecilia 
Malmström (Comissària d’Assumptes d’Interior a la Comissió Europea). 
 
El format bàsic serà el mateix: 

- Vídeo dades refugi 2013 

- Xerrada: presentador i 4 testimonis 

- Manifest entitats 

A més s’està treballant per a realitzar diferents accions complementàries que 
donin més difusió i facilitin la presència de persones no vinculades habitualment 
a la temàtica. 
 
El Comissionat explica que la possibilitat que hi sigui present la Sra. Malmström 
es deu a que Barcelona organitzarà el 19 i 20 de juny un Fòrum estratègic 
d’alcaldes de Mobilitat Humana per debatre sobre les migracions. Hi seran 
presents alcaldes de tot el món amb l’objectiu de reivindicar el paper de les 
ciutats en les polítiques migratòries. La demanda d’aquest Fòrum la va fer 
l’Alcalde el Sr. Trias en la seva presència a les Nacions Unides. 


