Àrea de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència
Direcció de Serveis de Drets de Ciutadania i Immigració
Consell Municipal d’ Immigració de Barcelona

ACTA D’ACORDS DE LA REUNIÓ DE LA COMISSIÓ PERMANENT DEL
CONSELL MUNICIPAL D’IMMIGRACIÓ DE BARCELONA
Dia: 16 de febrer de 2016
Lloc: c/ València 344

Hora: 17 hores

Presideix: Sra. Lola López Fernández (Comissionada d’ Immigració,
interculturalitat i diversitat)
Assistents: Sr. Javier Bonomi (Vicepresident -FEDELATINA), Sr. Carles Bertran
(CCOO), Sr. Abdou Mawa Ndiaye (Associació Catalana de Residents Senegalesos ),
Sr. Rodrigo Araneda (ACATHI), Sra. Carmen Bermúdez (ASOCASCOL), Sr. Florín
Gaiseanu (ASOCROM), Sr. Nilo Robles (FASAMCAT)i Sra. Sílvia Serra (secretària
tècnica Consell Municipal d’Immigració).
Disculpen la seva absència:
Sra. Janette Vallejo (AMIC- UGT), Sra. Norma Vélez ( Mujeres Pa´lante ), Sra.
Marta Trujillo ( Associación de la Comunidad Dominicana en Cataluña) i Sarai
Bazaga (Fundació Surt )
Ordre del dia :
0. Presentació de la nova composició de la Comissió Permanent.
1. Determinació de l’ àmbit temàtic de l’ any 2016 , figura d’ interlocució i
membre del jurat de la 8è Premi del CMIB.
2. Proposta participativa pel PAM 2016-2019 (Pla d’ Actuació Municipal).
3. Proposta calendari i procediment Pla de Treball CMIB 2016 – 2019.
4. Informació sobre el seguiment de les 67 propostes del CMIB.
5. Incorporació de noves entitats i baixes al CMIB.
6. Informacions :
o Valoració general de la Trobada d’ Entitats 2015 i calendari
o Grup organització del Dia Mundial de les Persones Refugiades.
7. Precs i preguntes.
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0. Nova composició de la Comissió Permanent.
Es fa la presentació de les noves entitats que formen l’ actual comissió
permanent, després de les darreres eleccions de renovació, a la passada sessió
plenària del 16 de desembre de 2015.
Avui són presents l’ Associació Catalana de Residents Senegalesos i disculpen
la seva absència:
- L’ Associació Mujeres Pa´lante
- La Asociación de la Comunidad Dominicana en Cataluña.
- Fundació SURT
Han renovat la seva participació a la comissió permanent , prèvia votació:
- ASOCROM ( Associació Romanesa de Catalunya)
- FASAMCAT ( Federación de Asociaciones Americanas de Cataluña)

1. Determinació de l’ àmbit temàtic de l’ any 2016 , figura d’ interlocució i
membre del jurat de la 8è Premi del CMIB.
En aquest punt es produeix un ampli debat sobre diferents propostes temàtiques
, així com el posicionament reivindicatiu o afirmatiu sobre les necessitats de
visibilització de les situacions de desigualtat que existeixen al voltant del
col·lectiu de persones migrades. Es ressalta la importància de la transversalització
dels temes a treballar des del CMIB amb les regidories i departaments
corresponents.
S’ acorda l’ elecció de l’ àmbit temàtic : “Diversitat fent ciutat: estratègies
econòmiques i laborals”.
Es decideix posposar l’ elecció del membre del jurat del premi per la propera
reunió de la comissió permanent.
2. Proposta participativa pel PAM 2016-2019 (Pla d’ Actuació Municipal).
La secretaria informa de que està previst un calendari i procediment dels espais de
debat ciutadà tant a nivell sectorial com de districtes. Tota la informació del PAM està al
web municipal decidim.barcelona.com a plataforma de participació digital. En aquest
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espai es podem formular les propostes, donar suport i fer el seguiment , amb diferents
graus de filtres per consultar i diferenciades per eixos i com a propostes de l’
Ajuntament o de la Ciutadania.
Existeix la possibilitat de realitzar debats dins de les entitats, si es considera necessari
per volum de demanda d’ assistents. Cal fer la demanda a través de la secretaria del
CMIB.
Es pregunta quin és el criteri per decidir les propostes procedents o que afecten
bàsicament de col·lectius minoritaris, pel perill de no tenir representativitats per
nombre de vots. La Sra. Lola López explica que està previst que aquestes propostes
que afecten a col·lectius minoritaris o minoritzats queden preservades pel procediment.
Es debatran amb els propis col·lectius implicats (entitats, consells de participació,..) en
aquells temes que no afecten a tota ciutadania en general.

3. Proposta calendari i procediment Pla de Treball CMIB 2016 – 2019.
S’ informa de les dates previstes per les reunions. En primer lloc, es planteja
reunió amb els membres de la comissió permanent.

una

Dates: 22 de febrer a les 19h (Comissió Permanent)
25 de febrer a les 18h (grup CMIB)
10 de març a les 18h (Grup CMIB)

4. Informació sobre el seguiment de les 67 propostes del CMIB.
S´han realitzat 3 reunions amb el grup de juristes per actualitzar i modificar aquells
aspectes necessaris per continuar la difusió i demanda d´aplicació de les propostes als
agents implicats. També es realitzarà un document adjunt amb l’ estat dels acords
(acceptació i/o denegació ) de les propostes presentades a les diferents reunions. Com
a un document executiu.
Es proposa poder fer un document col.laboratiu, online, que es pugui actualitzar de
manera àgil , així com un document resum sobre l’ assoliment de les propostes, canvis
normatius que han influït, i les que estan sense resoldre, per enviar a la premsa.
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5. Incorporació de noves entitats i baixes al CMIB
Proposta de baixa l’ Associació Cultural SAHA per no assistir a cap acte des de fa 2
anys. Des de la secretaria no es manté contacte amb aquesta entitat . Durant dos
mesos tenen temps per respondre als requeriments del CMIB i si no hi ha
resposta es plantejarà per ratificar-se en el proper plenari del CMIB, el 10 de maig
de 2016.
Proposta d’ alta en el CMIB per part de l’ entitat Juan Pablo II. Tot i haver-se
donat de baixa per absència del país. El referent, ha fet demanda de nova
incorporació en el CMIB, reunint-se els mateixos requisits que a l’ anterior
període d’ inclusió en el CMIB.
S’ acorda, per unanimitat dels membres de la comissió permanent, acceptar la
sol·licitud de canvi de nom de l’ entitat Associació Ibn Batuta pel nom Fundació
Ibn Battuta.

6. Informacions
o Valoració general de la Trobada d’ Entitats 2015 i calendari.
S´informa de la propera reunió de valoració general de la Trobada d’ Entitats el 7
d’ abril a les 18h. S’ iniciarà per tant, el procés de reunions preparatòries de
l´edició d’ enguany.

o Grup organització del Dia Mundial de les Persones Refugiades.
El passat 4 de febrer es va convocar la primera reunió d’ organització de l’ acte del
Dia Mundial de les Persones Refugiades (DMPR). En aquesta reunió, entre d’
altres temes es va acordar obrir la participació a les entitats del CMIB
interessades.
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S’ informa que algunes entitats de Refugi, també són membres del CMIB com a
entitats d’ Acollida des de la darrera renovació de les entitats d’ acollida del CMIB
al mes de juny del 2015.
També s’ ha acordat realitzar un acte reivindicatiu i de sensibilització a la via
pública, juntament amb l’ acte institucional al Saló de Cent. La data serà el 20 de
juny del 2016.
Cal destacar que en aquesta edició de l’ acte del DMPR es comptarà amb la
col·laboració del pla Ciutat Refugi de l’ Ajuntament de Barcelona.
7. Precs i preguntes
S’ Informa de les accions realitzades en relació a dos temes treballats des de la
Comissió d’ Opinió d’ Urgència:
- Nou procediment de Nacionalitat per residència: s’ ha enviat el manifest a
la Dirección General de Registros y Notariados del Ministerio de Justicia
amb la demanda d´incidir sobre el contingut de l’ Ordre Ministerial que s’
ha de redactar i on es concretarà i desenvoluparà tot el procediment.
- Situació de col·lapse de les cites prèvies per l’ obtenció del TIE i sol·licituds
d’ asil de l’ Oficina d’ Estrangeria: s’ ha sol·licitat reunió amb la
Subdelegació de Govern per abordar la problemàtica plantejada al
comunicat del CMIB.

La propera reunió de la Comissió Permanent queda fixada pel dia 5 d’ abril a les
18h.

