Consell Municipal d’Immigració
Passeig Sant Joan 75, 1a planta
08009 Barcelona
Telèfon 93 256 46 28

ACTA D’ ACORDS DE LA REUNIÓ DE LA COMISSIÓ
PERMANENT DEL CONSELL D’ IMMIGRACIÓ DE
BARCELONA
Dia: 16 de juliol de 2014
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); Sra. Huma Jamshed
(ACESOP);
Sr.Javier Bonomi (Red Solidària Argentina);Sra. Janette Vallejo (AMICUGT); Sr. Carles Bertrán (CC.OO); Sr. Ramon Sanahuja (Director de
Serveis d’ Immigració i Interculturalitat) i Sra. Sílvia Serra (secretària
tècnica Consell Municipal d’ Immigració ).
Com a convidats han assistit: Sra. Pepi Gutiérrez ( Il·lustre Col·legi d’
Advocats de Barcelona) i Gerard Català (Creu Roja) , com a membres
del grup de treball jurídic per l’ elaboració del document de propostes
per afavorir la inclusió de les persones immigrades dins el marc de la
llei d’estrangeria.
Disculpen la seva absència: Sr. Javed Ilyas (Associació de
Treballadors Pakistanesos ), Sra. Fátima Hali (Associació Ibn Batuta),
Sr. Dai Hua Dong (Associació de Paisans de Zhejiang a Catalunya ) i el
Sr. Nilo Robles (Fasamcat), Sra. Carmen Bermúdez ( Vicepresidenta ) i
el Sr. Florín Gaiseanu (ASOCROM).
Ordre del dia:
1. Presentació de la secretària del Consell d’ Immigració
2. Grup de treball jurídic: Presentació document de propostes
3. Proposta de Sessió informativa sobre el Projecte Canviem-ho i de la
Guia de recomanacions per a la detecció de la violència masclista en
homes (conjuntament amb la Direcció del Programa de Dona)
4. Informacions:
-

Jornada Immigració, Formació i Inserció Laboral

-

Trobada entitats del CMIB: estat de la qüestió
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1 .Presentació de la secretària del CIMB
Ramon Sanahuja fa la presentació als assistents de la Sílvia Serra com a
nova secretària del Consell, incorporada el passat 26 de juny.
2. Grup de treball jurídic:
Ramon Sanahuja explica que s’ ha finalitzat l’ elaboració de l’ informe de
Propostes per afavorir la inclusió de persones immigrades dins el marc de
la llei d’ estrangeria amb el títol: 68 propostes del Consell Municipal d’
Immigració de Barcelona. Aquest document inclou dues parts :
o Recull de propostes.
o Argumentació i fonaments jurídics.
També s’ informa que l’ informe està pendent de revisió en relació al
llenguatge jurídic per part de l’ Il·lustre Col·legi d’ Advocats de Barcelona.
Pepi Gutiérrez i Gerard Català, membres del grup jurídic que ha elaborat el
document , expliquen com a resum alguns dels temes destacables i les
propostes realitzades en relació a:
- Accés a la regularització per arrelament, protecció de menors dins
la unitat familiar.
- Renovació de les autoritzacions de residència temporal i treball per
compte aliena.
- Modificacions de circumstàncies excepcionals i autoritzacions de
residència i de residència i treball: requisits dels informes positius
sobre l’ esforç d’ integració, existència d’ antecedents penals, ...
- Denegació de permisos de llarga durada, situacions amb familiars
reagrupats,..
- Persones indocumentades: facilitar l’ accés a la cèdul.la d’ inscripció,
a la sanitat pública; empadronaments sense domicili fix.
- Accés a l’ autorització de residència i/o treball temporal dels menors
i joves estrangers.
- Criminalització de conductes atípiques i recomanacions del
Defensor del Pueblo quant a les identificacions ètniques o racials.
- Ciutadans comunitaris i els seus familiars. Certificats de registre de
ciutadans de la UE; familiars i dret a l’ assistència sanitària.
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La Sra. Huma Jamshed (ACESOP) comenta les dificultats d’ homologació i
convalidació de titulacions i fins i tot de menors que marxen a Pakistan
(temporalment , uns 6 mesos ) sense acabar el cicle d’ estudis.
El Sr. Javier Bonomi (Red Solidària Argentina ) s’ interessa per l’
abordatge de les nacionalitats i reagrupaments familiars de persones
espanyoles. La Sra. Pepi Gutiérrez explica que el tema de la nacionalitat
no està abordat en el document.
El Sr. Carlos Bertrán (CC.OO) felicita per l’ estructura de l’ informe i el
quadre resum on s’ explica a quins organismes s’ han d’ adreçar les
propostes. També comenta la necessitat d’ establir les idees-força ( 4 o 5),
els conceptes més clars per les entitats.
El comissionat, Sr. Miquel Esteve, recorda que cal establir el mecanisme d’
aprovació i s’ obre el debat sobre aquest aspecte i la difusió /incidència
política i administrativa.
El Sr. Rodrigo Araneda (ACATHI) planteja l’ aprovació del document per
part de la comissió permanent i la posterior presentació en el plenari per a
la seva aprovació.
Es decideix convocar plenari extraordinari del Consell al mes d’ octubre
per la presentació de l’informe, així com la proposta de full de ruta per a la
seva difusió i presentació institucional.
3. Proposta de Sessió informativa sobre el Projecte Canviem-ho i de
la Guia de recomanacions per a la detecció de la violència masclista en
homes.
S’ informa de les gestions iniciades per realitzar aquesta sessió informativa
arrel de la demanda feta pel Centro Boliviano Catalán en el darrer plenari. Des
de la Direcció de Dona s’ ofereixen a realitzar una col·laboració amb el Consell,
aprofitant la demanda donaran a conèixer la nova Guia pe a la detecció de la
Violència masclista en homes i altres informacions relacionades amb la violència
masclista vers les dones ( circuits, recursos, tenint en compte les realitats de les
entitats que estan oferint suport en aquests temes, i des d’ una perspectiva
pràctica ).
El Sr. Rodrigo Araneda (ACATHI) pregunta si està contemplada la realitat de
parelles on qui rep violència no és una dona i/o qui l’ exerceix no és un home.
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Acord: es traslladarà la consulta i possibilitat d’ abordatge per a la sessió.

5. Informacions:
- Jornada Immigració, Formació i Inserció Laboral.
Realitzada l´ 11 de juliol. Es comenta les dades-resum de la Jornada a partir
de l’ informe provisional, on es recullen 80 inscripcions, amb la
participació de 39 entitats. Es registren 62 persones a la presentació de
l’acte.
La Jornada pretenia crear un espai de reflexió i treball organitzada amb la
col·laboració de la Xarxa d’ Acollida i acompanyament, així com definir
propostes
La metodologia de la Jornada basada en grups de treball, es va organitzar al
voltant de 4 eixos temàtics:
- Accés a la formació.
- La formació en el marc del procés d’ inserció laboral.
- Treball en xarxa, coordinació entre els diferents agents.
- Instruments i recursos per a l’ orientació i la formació laboral.

-Trobada entitats del CMIB: estat de la qüestió.
S’ informa de les dades de participació (47 entitats) amb 65 propostes d’
activitats. Es recorda la distribució d’ entitats segons les Carpes: Dona, Cultura,
Acollida, refugi i asil i Inclusió Social ( com a sector convidat ).
S’ han realitzat dues reunions generals i queden dues reunions al setembre per
acabar de concretar propostes i temes d’ organització amb les entitats.
La Sra. Janette Vallejo ( AMIC-UGT) planteja la necessitat d’ ampliar el període
de difusió de l’ acte, avançant la data de rebre la informació. Es recull la
demanda per a properes edicions.
El Sr. Javier Bonomi (Red Solidària Argentina) comenta que seria important
millorar la interacció amb altres consells de participació, com joventut, dona...
per realitzar estratègies transversals en temes d’ immigració.
Ramon Sanahuja planteja iniciar-ho amb el Consell de Dona.

