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ACTA D’ACORDS DE LA REUNIÓ DE LA COMISSIÓ PERMANENT DEL 

CONSELL MUNICIPAL D’IMMIGRACIÓ DE BARCELONA 
 

Dia: 15 de febrer de 2017   Hora: 18 hores 
Lloc: Pg Sant Joan 75  9 planta 
 
 
Presideix: Sra. Lola López Fernández (Comissionada d’ Immigració, 
interculturalitat i diversitat) 
Assistents: Sr. Carles Bertran (CCOO), Sr. Abdou Mawa Ndiaye (Associació 
Catalana de Residents Senegalesos ),  Sr. Rodrigo Araneda (ACATHI),  Sr. Florín 
Gaiseanu (ASOCROM), Sra. Janette Vallejo ( AMIC-UGT), Sra. Norma Véliz ( 
Mujeres Pa´lante), Sra.Ana Camargo ( Fundació SURT)  i Sra. Sílvia Serra  
(secretària tècnica Consell Municipal d’Immigració). 
 
Disculpen la seva absència:  
Sr. Javier García Bonomi ( FEDELATINA ) i  Sra. Marta Trujillo ( Associación de la  
Comunidad Dominicana en Cataluña)  
 
Ordre del dia :  
 

 

1. Informació calendari anual de reunions i actes més destacats 

2. Priorització de les accions del Pla de Treball  

3. Sol·licituds  d’ incorporació al CMIB 

4. Determinació àmbit temàtic i propostes de jurat del Premi 

5. Proposta de grups / sessions temàtiques 

6.  Representació i diversificació del CMIB en el diferents òrgans de  

     Participació. 

          7.  Informació  millora circuit d’ empadronament.  

          8.  Informació Jornada Discurs de l’ Odi a les Xarxes Socials 

          9.  Precs i preguntes. 
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1. Informació calendari anual de reunions i actes més destacats 
 
S’ informa de la previsió de dates de reunions i actes durant el 2017, amb el 
següent calendari: 
 

SESSIÓ DATA HORA LLOC 

Comissió Permanent 25.04.17 18:00 h 9ena Pg S. Joan 75 

Comissió Permanent 27.06.17 18:00 h 9ena Pg S. Joan 75 

Plenari  23.05.17 18:00 h Saló de Cròniques 

DMPR (Refugi) * 20.06.17 16:00 h Saló de Cent 

BCD. Trobada d’ entitats 22.10.17 11-19h Arc de Triomf 

Jurat Premi 23.11.17 14:00 h  

Plenari  30.11.17 18:00 h Saló de Cròniques 

Lliurament Premi 
15.12.17 o 
18.12.17  ??? 18:00 h MHBA 

 

* S’ explica que l’ organització de l’ acte del Dia Mundial de les Persones 
Refugiades el liderarà el Pla Barcelona Ciutat Refugi, i com a referent tècnic el 
Pablo Peralta. 
El CMIB participa com a convidat a la taula d’ organització i la secretaria està fent 
el traspàs de tota la informació. Per tant, les entitats del CMIB estan convidades . 
 
Queda pendent establir la propera data de reunió de la C. Permanent per 
dificultats d’ agenda del Sr. Rodrigo Araneda, que es confirmarà en breu.  
 
 
2. Priorització de les accions del Pla de Treball 
 

Es recorda que a la carpeta i enviat per correu electrònic, disposen de les accions 

prioritzades segons les votacions  (les 6 primeres accions) del darrer plenari del 

CMIB.   
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Aquestes accions són:  

 

1. Elaboració de comunicats amb el posicionament del Consell respecte 
temàtiques rellevants que afecten negativament a les persones immigrades 
(llei d’estrangeria, CIE, persones refugiades, tràfic de persones, situacions de 
discriminació i explotació laboral, racisme i xenofòbia...) i donar visibilitat 
interna i externa al posicionament del CMIB. Promoure declaracions 
institucionals  del plenari municipal  en aquells temes que el CMIB consideri d’ 
especial rellevància, i que es promogui l’ adopció de les mesures necessàries 
pel seu compliment. ( 21 vots) 
 

2. Facilitar informació i formació sobre els canals existents de denúncia de 
situacions discriminatòries que es produeixen a la ciutat (Oficina per la No 
Discriminació OND, Sindicatura de Greuges de Barcelona, Fiscalia Provincial de 
Barcelona - Servicios de Delitos de Odio y Discriminación, entitats...)  ( 17 vots ) 
 

3. Fer propostes, a partir d’un grup de treball, de mesures d’acció positiva per 
millorar les oportunitats de les persones d’origen estranger (presència als 
mitjans de comunicació, representació política, accés al mercat laboral ...). 
Realitzar un grup de treball que generi propostes i estratègies que facilitin la 
implementació de la gestió de la diversitat a les empreses.  ( 16 vots ) 

 
4. Fer propostes per afavorir la participació de persones d’origen estranger en els 

espais de decisió públics.  ( 14 vots ).   
 
5. Realitzar anualment la Trobada d’entitats com un espai de visibilitat de la 

diversitat i   interacció amb la ciutadania  ( 14 vots )   
 

6. Donar visibilitat a les entitats del Consell en les diferents àrees i serveis de 
l’administració municipal i especialment en les institucions i agents educadors 
de proximitat.  ( 14 vots ) 
 

7. Promoure i reclamar la representativitat i la visibilitat de persones d’orígens 
diversos en els mitjans de comunicació municipals i d’altres espais. ( 12 vots ) 
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8. Col·laborar en les accions de sensibilització institucional a nivell municipal 

adreçades als serveis municipals per evitar i combatre el racisme, la xenofòbia 
i la islamofòbia  ( 12 vots ) 
 

9. Crear un protocol per recollir, vehicular i fer seguiment de les situacions de 
discriminació, dificultats administratives o altres situacions de vulneració de 
drets que afecten a les persones immigrades. ( 12 vots ) 

 
10. Fer acció/ons de sensibilització per donar visibilitat a la situació de les 

persones refugiades. ( 10 vots ) 
 
 

11. Creació de grups consultors i de treball que proposin respostes a les dificultats 
i barreres en l’exercici dels drets humans. ( 10 vots ) 

 
12. Generar nous canals de comunicació amb els interlocutors polítics de les 

diferents administracions públiques, especialment amb la Comissionada i la 
tinença d’alcaldia de referència. ( 10 vots ) 

 
13. Fer sessions informatives sobre temes que afecten a l’exercici de drets. (7 

vots) 
 

14. Crear un espai de trobada entre la CP i la Comissió Directora de la Xarxa 
intercultural i buscar sinèrgies per afavorir la incidència. ( 5 vots ) 
 

15. Promoure la participació de les entitats a la Comissió d’Opinió d’Urgència 
(COU), grups consultors i/o comissions que es puguin crear (facilitar informació 
prèvia per contextualitzar la temàtica).  ( 3 vots ) 

 

 

3. Sol·licituds  d’ incorporació al CMIB 

    La secretaria informa  de dues peticions d’ incorporació d’ entitats al CMIB : 

 

 FEDESCAT: Federación de Asociaciones de Colombianos en Cataluña 

 Associació Linguapax International 
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Un cop revisada la documentació presentada, s’  acorda : 

 

 en relació a FEDESCAT, aprovar la seva proposta d’ incorporació per la 

presentació en el plenari del CMIB.  

 En relació a Linguapax, segons el reglament de règim intern, es valora que no s’ 

ajusta a cap perfil dels requisits de les entitats candidates a formar part del 

CMIB. Es considera una entitat generalista o d’ un sector temàtic ,que expressa 

com a motiu d’ incorporació a la seva acta de la junta, formar part del CMIB 

mentre duri el projecte sobre les llengües de la immigració que desenvolupen 

amb el suport de l’ Ajuntament de Barcelona.   

S’ acorda comunicar-ho a l’ entitat i facilitar els contactes que necessitin per 

establir relació amb les diferents entitats del CMIB. 

 

La secretaria informa que l’ entitat FEDEBOL (Federación de entidades de Cataluña) 

proposada en el darrer plenari com a baixa per inassistència a les activitats del CMIB, 

ha formulat l’ interès en participar i no ser donada de baixa. S’ accepta la demanda de l’ 

entitat i s’ anul·la la  proposta de baixa. 

 

 

4. Determinació àmbit temàtic i propostes de jurat del Premi 

 

Després d’ una extensa  deliberació dels aspectes conceptuals del treball desenvolupat 

a l’àmbit domèstic, exercit per persones externes i amb o sense remuneració 

econòmica, es determina com a àmbit temàtic del CMIB:  

 

la sensibilització social i dignificació del treball de la llar i de cures de les persones. 

 

Com a propostes de jurat en aquest àmbit temàtic es valora el Sr. Eduardo Rojo 

Torrecilla (Catedràtic de Dret del Treball i de la Seguretat Social . Universitat 

Autònoma de Barcelona) i la Sra.  Sonia Parella  (Doctora en Sociologia de la UAB). 

També es valora necessari comptar amb alguna persona representant del Departament 
de Temps i Economia de les Cures de la Direcció d’Economia cooperativa, social i 
solidària de l’ Ajuntament de Barcelona. 
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5. Proposta de grups / sessions temàtiques 

 

S’ acorda convocar un grup de treball-motor que impulsi iniciatives vinculades a l’ 

àmbit temàtic d’ enguany. Aquest grup constituït per diferents entitats presents a 

la reunió, comptaria també amb l’ aportació de referents o persones expertes en 

la temàtica de treball de la llar i de les cures a les persones, a nivell jurídic, 

sindical, etc.. 

 

 
6.  Representació i diversificació del CMIB en el diferents òrgans de  
     Participació 
 
Es planteja la necessitat d’ establir un grup o comissió  d’ estratègia per abordar la 

representativitat del consell en els diferents òrgans de participació existents a 

diferents nivells ( municipal, autonòmic, etc..), així com el concepte de 

participació, quins sistemes de rotació, delegació poden ser necessaris, etc.. 

Aquest grup donaria suport a totes les casuístiques que permeti reforçar la 

visibilització i representativitat interna i externa del CMIB. 

 

 
 
7.  Informació  millora circuit d’ empadronament. 
 
La Sra. Lola López, comissionada d’ immigració, interculturalitat i diversitat, 
explica els canvis en relació a la implementació de millores en el circuit d’ 
empadronament. 
  
 Circuit d’ empadronament segons acreditació de domicili: 

            a. en domicili habitual 
            b. sense domicili fix 
 
a. Els canvis en relació a empadronar-se en domicili habitual són per les situacions 
sense acreditació documental. En aquest casos es garanteix també l’ 
empadronament .Cal sol·licitar-ho  a l’ OAC , es realitza inspecció comprovatòria i  
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si l’ informe es positiu s’ envia el volant de residència i/o convivència, per correu 
postal. 
 
b. empadronament sense domicili fix.  
S’ explica que per sol·licitar l’ empadronament sense domicili fixe, cal sol·licitar-ho 
a l’ OAC i a Serveis Socials ( ICR- informe de comprovació de residència). La 
persona ha de fer la sol·licitud a l’ OAC, amb l’ ICR d’ empadronament. L’ adreça 
serà d´un centre de serveis socials municipal. 
 
Altres millores són:  

- Cita prèvia a través de telèfon gratuït a les OAC 
- Fullets informatius i  millores al portal de tràmits de l’ Ajuntament. 
- Formació als treballadors/es dels diferents serveis d’ informació i atenció 

ciutadana de l’ Ajuntament 
- Revisió i ampliació de la documentació per a l’ acreditació del domicili de 

lloguer. 

 
 
8.  Informació Jornada Discurs de l’ Odi a les Xarxes Socials 
 
S’ Informa de l’ acte que es realitzarà el proper 2 i 3 de març. Les jornades són 
gratuïtes, al CCCB . Cal inscripció prèvia i es realitzarà un correu electrònic 
recordatori de la informació enviada el 30 de gener.  
 


