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

 

Dia: 5 d’ abril  de 2016   Hora: 18 hores 
Lloc: Passeig Sant Joan, 75 
 
 
 
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 ), 
Sra. Carmen Bermúdez (ASOCASCOL), Sr. Florín  Gaiseanu  (ASOCROM) la  Sra. 
Aida Guillén  (DS Drets de ciutadania i diversitat) i la Sra . Sílvia Serra  (secretaria 
del CMIB) 
 
Disculpen la seva absència:  
Sra. Sarai  Bazaga  (Fundació Surt ) i Sr. Rodrigo Araneda (ACATHI) 
 
Ordre del dia :  
 

1. Informació sobre el procés d’ elaboració del Pla de Treball i calendari. 

2. Determinació del nom de la Trobada d’ Entitats 2016.  
3. 8è Premi del CMIB: bases i determinació del jurat. 

4. Proposta d’ ordre del dia del Plenari. 

5. Informacions: 
 

o Procés participatiu PAM 

o Dia Mundial de les Persones Refugiades 

                  

 

      6. Precs i preguntes 
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1. Informació sobre el procés d’ elaboració del Pla de Treball del CMIB i 
calendari. 
 
36 entitats han participat en l’ elaboració del pla de treball  al  llarg de 3 reunions, 
el passat mes de febrer i març. També s’ han adreçat propostes a través de correu 
electrònic.  
S’ obre el termini d’ esmenes fins el 21 d’ abril, i de validació-aprovació del 21 al 
24 d’ abril ( comissió permanent ).  
En el proper plenari del CMIB amb data 10 de maig, es presentarà el document 
per a la seva aprovació. 
S’ han determinat un total de 56 accions en  4 eixos: 
 

- Plena Ciutadania 
- Interculturalitat 
- Foment i suport a l’ associacionisme 
- Funcionament intern 

 
 
 
2.  Determinació del nom de la Trobada d’ Entitats 2016 
 
Després d’ una àmplia deliberació, s’ acorda que el nom de l’ acte de la Trobada 
serà BCD- Barcelona Ciutat Diversa  (Trobada d’ Entitats del Consell Municipal d’ 
Immigració) 
 
 
3.    8è Premi del CMIB: bases i determinació del jurat 
 
S’informa del contingut de les bases, especialment dels criteris d’ atorgament del 
premi que són:  
 
La convocatòria 2016 del premi Consell Municipal d’Immigració vol donar 

visibilitat a  com  la  diversitat  d’ estratègies  econòmiques  i  laborals  que  
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afavoreixen la inclusió de les persones immigrades són clau en la construcció 

d’una ciutat sostenible socialment. 

 

El premi s’atorgarà a la candidatura que obtingui la major puntuació en aplicació 

dels criteris següents: 

 

1. Associacionisme, economia col·laborativa i treball en xarxa, amb un màxim 

de 15 punts. 

 

a) Iniciatives que fomenten estratègies econòmiques i laborals de les 

persones immigrades fonamentades en  l’economia col·laborativa  i el 

treball en xarxa, fins a 5 punts. 

b) Iniciatives que fomenten la participació de les persones immigrades en les 

economies comunitàries no monetaritzades (Xarxes d’intercanvi, bancs 

dels temps...), fins a 5 punts. 

c) Iniciatives econòmiques del teixit associatiu immigrant per generar 

recursos per portar a terme projectes amb valor social, fins a 5 punts. 

 

2. Inserció laboral des de la diversitat i igualtat d’oportunitats, amb un màxim de 

15 punts. 

 

a) Iniciatives que fan de la diversitat un valor positiu com a element de 

millora de la gestió empresarial, al mateix temps que d'ampliació dels 

drets laborals i de promoció professional del conjunt dels treballadors i 

les treballadores de l'empresa. 

b) Iniciatives econòmiques i laborals que generen oportunitats d’ocupació 

de qualitat per a les persones immigrades, fins a 5 punts. 

c) Iniciatives econòmiques i laborals que treballen amb persones 

immigrades de col·lectius vulnerabilitzats, fins a 5 punts.  
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3. Transformació, cohesió social i territori, amb un màxim de 15 punts. 

a) Iniciatives econòmiques i laborals que busquen la transformació social des 

de la diversitat, fins a 5 punts. 

 

b) Iniciatives econòmiques diverses que treballen la inserció laboral de les 

persones immigrades des d’una perspectiva de territori (barri /districte), 

fins a 5 punts. 

 

c) Iniciatives que donen visibilitat a la diversitat d’estratègies econòmiques i 

laborals de les persones immigrades com un factor que construeix, 

enriqueix i cohesiona la ciutat, fins a 5 punts. 

 

4.  Iniciatives que contemplin qualsevol dels criteris establerts en els punts 1, 2 i 3 

com a iniciatives de persones immigrades  (5 punts)  

 

S’informa de què el jurat es reunirà el  29 de novembre i què el lliurament del 
premi serà el 16 de desembre a les 18 hores  al Museu d’Història de Barcelona. 
 
Els membres del jurat del Premi previstos enguany :  
 

 Sr. Javier García Bonomi (Vicepresident del Consell Municipal 
d’Immigració de Barcelona) 

 Sra. Teresa Crespo Julia (Presidenta d’ECAS – Entitats Catalanes 
d’Acció Social) 

 Sra. Juana Martín Martín (Responsable d’Acció Social Barcelona de 
Càritas)  

 Sra. Remei Sipi Mayo (Presidenta de l’Associació Yemanjà) 

 Sr. Carles Solà i Serra (Periodista i director del programa Tot un món 
de TV3) 

 Sr. Eduardo Rojo Torrecilla. Catedràtic de Dret del Treball i de la 
Seguretat Social. Universitat Autònoma de Barcelona. 

 Sr. Jordi Via. Comissionat d’ Economia cooperativa, social i solidària. 
Ajuntament de Barcelona. 



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

 
 
 

 

 
 

4.  Proposta d’ ordre del dia del plenari 

 

1.  Aprovació de l’acta de la sessió anterior 

2.  Informe de presidència 

3.  Presentació de la Directora de Drets de Ciutadania i d'Immigració 

4.  Proposta aprovació Pla de treball CMIB 2016 – 2019 

5.  Presentació del Pla Barcelona Ciutat Refugi 

6.  Proposta de procediment i calendari per l’elecció del Vicepresident/a del 
CMIB 

7.  Premi CMIB 2016: jurat i criteris d’atorgament 

8.  Propostes de baixes i d’entrades d’entitats al CMIB 

           9.  Informacions varies:  

a.    Trobada d’entitats 2016 (Data i lloc). Temàtica anual escollida 

b.    Informació sobre el procés d’elaboració participativa del PAM 

c.    Acte Dia Mundial de les Persones Refugiades 

d.    Seguiment de les accions realitzades: Les 67 propostes del Consell 

Municipal d’Immigració de Barcelona. Propostes per afavorir la 

inclusió de les persones immigrades dins el marc de la llei 

d’estrangeria. 

      10.  Precs i preguntes. 

 

 

    5. Informacions. 

 

o Proposta participativa PAM 

            La secretària informa que està finalitzant el període de reunions per recollir 
aportacions per l’ elaboració del PAM (Pla d’ Actuació Municipal ) i PAD (Pla d’ 
actuació de Districtes). 
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9 entitats del CMIB  han participat a la  sessió adreçada específicament,  al mes de 
març.  Prèviament, es van recollir  propostes a través de la secretaria tècnica. 
El PAM finalitzarà la recollida d’ aportacions el 12 d’ abril.  Està previst que el 

document definitiu es presenti al juny. 

 

o Dia Mundial de les Persones Refugiades 

 

Enguany es treballarà coordinadament amb el programa Barcelona Ciutat Refugi 

per l’ organització de l’ acte. Està previst una part de reconeixement institucional 

amb el format d’ entrevista a testimonis de persones refugiades i recepció prèvia 

amb l’ alcaldessa , Sra. Ada Colau.  La ubicació serà el Saló de Cent. 

També s’ està concretant una part de l’ acte a la via pública ( Pl. Nova davant de la 

Catedral ) per fer una mostra d’ entitats que treballen amb persones refugiades i 

actuacions a l’ escenari. 

 


