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

MUNICIPAL D’IMMIGRACIÓ DE BARCELONA 

 
 
Dia: 6 d’abril de 2017   Hora: 17:00 hores 
Lloc: Pg. Sant Joan 75,  9a planta 
 
 
Presideix: Sra. Lola López Fernández, Comissionada d’Immigració, interculturalitat i diversitat 
 
Assistents:  

 Sr. Rodrigo Araneda, ACATHI. Vice-president del Consell 
 Sr. Ana Gaiseanu, ASOCROM  
 Sra. Janette Vallejo, AMIC-UGT  
 Sr. Javier García Bonomi, FEDELATINA Federació d’entitats llatinoamericanes a Catalunya  
 Sra. Wendy Espinosa, Mujeres Pa’lante 
 Sra. Aida Guillén, Directora de Drets de Ciutadania i Diversitat  
 Sra. Sílvia Serra, Secretària tècnica Consell Municipal d’Immigració (sortint) 
 Sra. Núria Pàmies, Secretària tècnica del Consell Municipal d’Immigració (entrant) 

 

Disculpen la seva absència:  
Sra. Marta Trujillo (Associación de la  Comunidad Dominicana en Cataluña),  Sr. Carles Bertran 
(CCOO), Sra. Ana Camargo (Fundació SURT),  Sr. Abdou Mawa Ndiaye (Associació Catalana 
de Residents Senegalesos) 

 
 
Ordre del dia :  

 

1. Canvi de referent de la secretaria tècnica del CMIB. Presentació de la  nova 

referent. 

2. Presentació proposta de bases del Premi del CMIB 2017 

3. Informació grup de treball: treball de la llar i de cures a les persones  

4. Sol·licitud  d’incorporacions d’entitats  al CMIB 

5. Reglament de participació ciutadana i pressupostos participatius 

6. Informacions: 

- sessió informativa amb la Fiscalia de delictes d’odi i discriminació, 15 juny 

     7.  Precs i preguntes. Calendari proper. 
 

 
1. Canvi de referent de la secretaria tècnica del CMIB. Presentació de la  nova referent 

 
L´Aida Guillén explica el canvi de la referent de la secretaria per reorganització d’encàrrecs 
atesa la incorporació de dues persones a l’equip de treball.  S’acomiada la secretària sortint, 
Silvia Serra, i es presenta la nova referent del Consell Municipal d’Immigració, la Sra. Núria 
Pàmies, que saluda a les persones membres. 
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2.  Presentació proposta de bases del Premi del CMIB 2017 

Des de la secretaria es presenten les bases elaborades en relació a l’àmbit temàtic d’enguany: 
Dignificació i sensibilització del Treball de la Llar i de cura de les persones. 
 

Es presenta la proposta de les bases i els criteris que contempla, plantejant la consulta 

d’algunes opcions en relació als punts  de valoració de les propostes. S’acorda: 

 Apartat 2: fondre proposta dels possibles punts c i d  (coneixement sobre la realitat i 

visibilitat de la necessitat de trencar l’imaginari espai públic-productiu vs espai privat-

reproductiu) en un únic apartat c. 

 Apartat 3: prioritzar el criteri relatiu a Iniciatives que impliquen i interpel·len als diferents 
actors (institucions i ciutadania) en la transformació de les condicions de provisió del 
treball de la llar i les cures, i incloure la valoració de la interculturalitat en l’apartat b 
 

Com a redacció final consten els criteris recollits en les bases que s’annexen. Total possible de 

55 punts. Premi de 6000€ i 1500€ per la menció especial, com en anys anteriors. Es proposa 

augmentar una mica la quantia de cara un altre any (7000€ i 2000€).  

Funciona en base a la llei de subvencions, cal memòria econòmica del projecte guanyador. Si 

es presenten projectes que no encaixen en criteris, es desestimen. 

 

S´informa dels membres del jurat  confirmats, que són: 

 Sr. Rodrigo Araneda.    Vicepresident del CMIB 

 Sra. Remei Sipi.            Presidenta de l’Associació Jemenjà 

 Sr. Carles Solà.             Periodista. Director del Programa  Tot un món de Tv3 

 Sra. Teresa Crespo.      Presidenta d’ECAS 

 Sra. Imma Mata.           Jurista de Càritas (substitueix a una altra persona de Caritas) 

 Sra. Sònia Parella         Doctora en Sociologia. UAB. Experta. 

 

Queda per confirmar una persona membre del jurat que es proposa que estigui vinculada a 

feminismes / dones (finalment ha acceptat formar part del jurat la Sra.  

Marta Cruells López. Assessora de la regidoria de feminismes i LGTBI. Ajuntament de 

Barcelona. Ajuntament de Barcelona). 

 

S’aprova la previsió de calendari: 

 Juliol-Setembre. Previsió Publicació al BOP i difusió. 
 31 d' octubre 2017. Final termini presentació dels projectes (sol·licituds) 
 31 d' octubre - 22 de novembre. Valoració del jurat. Aplicació. 
 23  de novembre. Dinar de deliberació del jurat  
 18 de desembre, Dia internacional del migrant. Lliurament del Premi. MHBA 

3. Informació grup de treball: treball de la llar i de cures a les persones  

 

S’informa sobre els resultats del grup de treball iniciat a 20 de març, que va ser molt participatiu 

i ric en aportacions; es va enviar l’acta.  

En síntesi, es parteix del treball realitzat el darrer any per diferents entitats, algunes del Consell, 

que s’han constituït com a taula i han iniciat un procés de denúncia. Un dels objectius principals 
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és el reconeixement dels drets laborals i de salut, així com la lluita contra l’economia 

submergida, tenint en compte el paper del finançament públic. També la contractació pública. 

Es preveu: 

 Definir un Grup de treball operatiu amb entitats i juristes, amb periodicitat aproximadament 

mensual, convidant puntualment a altres àrees o departaments municipals o institucions o 

entitats relacionades amb el tema. 

 Es conforma un segon grup, grup ampli, més obert, on es validin i ampliïn les propostes 

realitzades pel grup operatiu i que es reuniria amb menys periodicitat. 

Objectius: 

 elaborar un document del Consell amb propostes adreçades a les diferents administracions 

(similar al realitzat pel document de 67 propostes). 

 Definició d’accions que entren dins les competències i possibilitats de l’Ajuntament 

• Clàusules socials en les contractacions municipals 

• Accions de sensibilització 

• Manifest del Consell i Declaració institucional del Ple de l’Ajuntament. 

• ........ 

     

Es valida la proposta i s’acorda una primera proposta de composició del grup operatiu: 

 

1. Sònia Parella, experta, Sociòloga. UAB 

2. Silvia Bofill, experta, antropòloga  

3. Anna Muñoz, jurista. Poble Sec per a tothom.   

4. Dr. Ignasi Camós Victoria. Professor titular de Dret del Treball i de la Seguretat Social. Universitat 

de Girona.  

5. Norma Veliz, Mujeres Palante 

6. Rodrigo Araneda 

7. Carles Bertran. CCOO 

8. Javier Bonomi 

9. Ana Camargo,  de Surt 

10. Elsa Oblitas, de Centro boliviano catalan 

11. Representant d’AMIC 

12. Fàtima Ahmed, de diàleg de dones, o persona que proposi 

13. Pina Quiñones, Centro Peruano (proposta JB) 

14. Representant de Sindillar.  

15. Possibilitat de convidar a empresa cooperativa o entitat de mediació 

 

A més de convidar a representants municipals de Drets socials, Barcelona Activa... en funció 

de temes i objectius.  

 

Es tindrà en compte especialment posar en comú i valorar la col·laboració amb una Mesura de 

govern que s’està elaborant per part de Economia de les cures i Feminismes. 
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4. Sol·licitud  d’incorporacions d’entitats  al CMIB 

 

L’entitat Kalipi ( Federació d’entitats filipines) ha sol·licitat la incorporació al CMIB. S’ha realitzat 

una reunió amb 5 membres de l’entitat per valorar les dades presentades i la documentació 

requerida segons el procediment habitual. Es constata que l’entitat reuneix els requisits com 

entitat d’immigrants, amb més de 2 anys d’existència i amb projectes en actiu. Com a Federació 

aglutina dues entitats que ja són membres del CMIB : Associació Amistad Mujeres Filipinas i 

Centro Filipino Tuluyan. 

 

Un cop valorat per la comissió permanent s’acorda per unanimitat  la presentació de la 

sol·licitud en el proper plenari per a la seva incorporació posterior en el CMIB. 

 

També s’informa que Fedebol, que s’havia proposat com a baixa del CMIB per no haver 

participat en els darrers dos anys, ha sol·licitat mantenir-se en el CMIB. S’accepta. 

 

5. Reglament de participació ciutadana i pressupostos participatius 

 

Reglament de participació ciutadana 

El projecte normatiu de Reglament de Participació ciutadana es va aprovar per part de la 

Comissió de govern el 16 de març 2017. Es va enviar el text provisional a totes les persones 

membres del CMIB. 

El calendari previst és: 

- 19 d'abril s’aprova nou text a Comissió de presidència 

- 2 mesos d'exposició pública, fins 19 de juny i aprovació definitiva el juliol 

Es va acordar que en aquests 2 mesos d'exposició pública es farà un procés participatiu, que 

inclou districtes, Consells, Decidim.barcelona, etc.  

De cara Consells, a banda d'enviar la versió actual a tots els Consells, existeixen  diferents 

opcions de participació durant aquests 2 mesos, que s’informen, les primeres serien les 

generals: 

 Participar al Decidim.barcelona, on estarà penjat, fent comentaris a l'articulat 

 Presentar al·legacions, la via oficial 

 Fer arribar aportacions de millora per e mail 

 Està previst que el Consell de Ciutat faci un grup de treball i dictamen: es convidarà als Consells 

sectorials en la sessió en què es debati sobre l’apartat Consells. Està en la línia de potenciar les 

relacions interconsells i la participació diversa. 

 Incloure el tema en l'OD de la reunió permanent. 
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S’acorda incloure el tema en la reunió de la C. Permanent del dia 23 de maig i  es convidarà al 

Dept. de participació a exposar-ho.  

Es valora que els canvis no afecten en gran mesura al reglament i funcionament del CMIB, que 

ja va ser precursor en molts aspectes. 

 

Pressupostos participatius 

 

Es preveu engegar aquest procés, a títol de prova a la ciutat, després d’una prova pilot als 

districtes de l’Eixample i Gràcia. S’hi destina una part del pressupost municipal de 20 milions € 

(15 ciutat i 5 districtes), atenent a indicadors de desigualtat. 

S’ha creat una comissió. Es farà un procés participatiu ciutadà, amb validació tècnica. Anirà 

lligat a processos comunitaris. S’està valorant convocar una Jornada general. S’informarà.  

Es garanteix la participació diversa, a través de persones que participen tècnicament en el 

procés. Les entitats del Consell proposen que es garanteixi involucrar a persones diverses 

directament, no s’ha fet, per exemple en el Pla de barris. Lola López explica que no va ser 

possible ja intervenir-hi. En el futur existeix el compromís de tenir en compte la interculturalitat i 

la diversitat en els processos. 

 
6.  Informacions: 

 
 La Sra. Lola López, comissionada d’Immigració, Interculturalitat i Diversitat, informa sobre 

la difusió que s’està realitzant sobre la Festa de les Cultures i la Diversitat pel proper 
mes de juny, ha rebut interpel·lacions d’algunes entitats. Informa que, malgrat haver 
mantingut contacte amb els organitzadors (empresa privada, externs a les entitats del 
CMIB), s’ha desestimat donar suport municipal a aquest acte que es valora amb un 
enfoc tendent a l’exotisme, a “ells / nosaltres” i que s’adequa a l’enfoc intercultural i de 
diversitat que es propicia des del Consell.  Estan demanant inscripció, amb cost, a les 
entitats. En el web, havien fet constar el suport de l’Ajuntament de  Barcelona, que no 
s’havia donat i es va demanar que ho retiressin. Tampoc està confirmat que els cedeixin 
els espais de la Fira. Al web consten molts altres organismes i administracions. Es 
proposa i s’acorda preparar una nota informativa que notifiqui a les entitats del CMIB en 
aquest sentit. 

 
 La Sra. Lola López informa sobre la previsió d’una futura Mesura de govern relacionada 

amb Irregularitat sobrevinguda. S’estan estudiant mesures i possibles estratègies per 
evitar caure en aquesta situació, tot i que són reduïdes les opcions a fer com 
Ajuntament: informació, coordinació, detecció a través de S.Socials.... Es demana tenir 
en compte especialment la situació dels menors. 

 
 Des de la Secretaria s’informa de la previsió d’una sessió informativa amb la 

participació de la Fiscalia de delictes d’odi i discriminació, i Mossos d’esquadra, 
prevista pel 15 de juny, a la OND. 
 

 Open society i projecte europeu Urban. S’informa de la previsió d’una trobada el dia 24 
d’abril, per preparar una trobada a nivell europeu a Amsterdam el mes de maig. El CMIB 
col·labora convidant-hi a participar a les entitats. 
 



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

6 
 

 La Comissionada informa sobre la situació i abordatge de dos conflictes relacionats amb 
diversitat religiosa a Nou Barris i Sants, vinculats a la instal·lació o canvi de local 
d’oratoris musulmans. 
 

 
7. Precs i preguntes. Calendari proper. 

 

 Es manifesta la inquietud respecte el procés de subvencions i es demana garantir el 
pagament en temps raonable (el 2016 es va retardar molt).  

 

 Secretaria informa que donat el canvi, es proposa una modificació del calendari previst. 
S'aprova segons consta a continuació: 
 
 
 
2017   CALENDARI    ACTES  I   REUNIONS    DEL   CMIB 
Actualitzat a 6/4/17 

 

SESSIÓ DATA HORA LLOC 

Comissió Permanent 06.04.17 18:00 h 9ena Pg. S. Joan 75 

Comissió Permanent 23.05.17 18:00 h 9ena Pg. S. Joan 75 

Plenari 05.07.17 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 18.12.17 18:00 h MUHBA 

 
 

*organitza Barcelona Ciutat Refugi.  El CMIB col·labora en l’ organització de l’ acte. 


