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ACTA RESUM DE LA REUNIÓ DE LA COMISSIÓ PERMANENT DEL CONSELL MUNICIPAL 

D’IMMIGRACIÓ DE BARCELONA  
EXTRAORDINÀRIA I MONOGRÀFICA 

 
Dia: 15 DE MAIG de 2017   Hora: 18:00 hores 
Lloc: Pl. St. Miquel, Sala del mig de Lluis Companys 
 
Presideix: Sra. Lola López Fernández, Comissionada d’Immigració, interculturalitat i diversitat 
 
Assistents:  
Sr. Rodrigo Araneda ACATHI. Vice-president del Consell 

Sra. Ana Gaiseanu ASOCROM 
Sr. Carles Bertran CCOO - CITE 

Sra. M. Elena Aguilar AMIC-UGT 
Sr. Javier García Bonomi FEDELATINA Federació d’entitats llatinoamericanes a 

Catalunya  

Sra. Norma Véliz Mujeres Pa’lante 
Sra. Ana Camargo Fundació SURT 

Sra. Laura Rojas FASAMCAT 

Sr. Ramon Sanahuja Director de Atenció i Acollida a immigrants 

Sra. Núria Pàmies Secretària tècnica Consell Municipal d’Immigració 

 
 

Disculpen la seva absència:  
Sra. Marta Trujillo Asociación de la  Comunidad Dominicana en Cataluña 

Sr. Abdou Mawa Ndiaye Associació Catalana de Residents Senegalesos 

Sra. Aida Guillén Directora de Drets de Ciutadania i Diversitat 

 
 

Ordre del dia :  

1. Presentació, de forma monogràfica, de les línies d’actuació de la propera mesura de 
govern sobre irregularitat:  
Mesura de govern per afavorir l'accés a la regularitat i prevenir la irregularitat 
sobrevinguda 
 

2. Torn d’intervencions.  
 

 
1. Presentació de la Mesura de govern per afavorir l'accés a la regularitat i prevenir la 

irregularitat sobrevinguda 

 
La presentació és a càrrec de la Sra. Lola López, Comissionada d’Immigració, interculturalitat i 
diversitat i del Sr. Ramon Sanahuja, director d’Atenció acollida a immigrants 
 
Lola López. La comissionada explica la necessitat de la mesura en base al marc de la llei 
d’estrangeria que limita els drets de les persones migrants, especialment en el cas de persones 
en situació d’irregularitat o de les que es troben en risc de caure-hi. És una qüestió treballada 
des de fa temps i que calia aplicar. Es valora molt important comptar amb la valoració i 
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aportacions de les entitats membres de la C. Permanent del CMIB. La mesura s’adreça 
igualment a millorar al màxim possible les condicions de vida de les persones i apropar-les a la 
plena ciutadania. 
 
Es tracta d’una mesura que es debatrà en el proper Plenari de 26 de maig i que el govern 
adoptarà, afectant els pressupostos pel conjunt del mandat. 
 
Ramon Sanahuja. Amb aquesta mesura s'incorporen, reforçats i millorats, molts aspectes 
parlats i ja treballats els darrers anys i algunes novetats importants, té el valor afegit de posar 
“negre sobre blanc” el pla d’accions a desenvolupar, amb rang de mesura presentada a Plenari 
municipal. 
 
Fa referència al Context de la legislació internacional: la Declaració de les Nacions Unides, en 
l’article 13, recull el dret a sortir del propi país i retornar-hi, dret a migrar. La Llei d’Estrangeria 
de l’Estat espanyol en principi afavoreix la integració en el marc laboral, però en la pràctica, i 
tenint en compte altres factors, ens trobem amb un sistema legal que genera exclusió i 
irregularitat. Resumeix les situacions que limiten i dificulten la concessió dels permisos i les 
renovacions.  
 
El govern central trasllada a Barcelona a moltes persones migrades (procedents de Ceuta...) i els 
deixa a la ciutat en situació de desprotecció i irregularitat. La situació de persones ja arrelades a 
la ciutat i que cauen en la irregularitat sobrevinguda te un valor negatiu afegit.  
 
Per tant, i enfront d’aquesta realitat, es vol reconèixer la legalitat local del veïnatge, el DRET DE 
VEÏNATGE. Es farà a través del Padró. Les persones tenen obligació d’empadronar-se i 
esdevenen VEÏNES de la ciutat, es posa en valor el veïnatge, que donarà accés als serveis 
municipals. 
 
D’altra banda, cal combatre la problemàtica de la irregularitat, que afavoreix l’economia 
submergida, la precarització, l’explotació laboral, el desarrelament, vulnera drets i crea risc de 
segregació.  
 
Amb aquestes premisses, la mesura compta amb 5 grans línies d’actuació: 
 

1. Garantir l’accés universal als serveis públics municipals 
2. Afavorir els requisits de les persones en situació d’irregularitat 
3. Detectar i ajudar a evitar les situacions d’irregularitat sobrevinguda 
4. Acreditar l’arrelament veïnal per evitar l’expulsió  en cas de detenció (evitar CIEs) 
5. Promoure modificacions legislatives que permetin polítiques inclusives.  
 

Destaca algunes de les accions específiques: 
 

 Empadronament actiu. Refermar accessibilitat i facilitar. Ja s’ha treballat. 
 Garantir accés a tots els serveis de competència municipal, incloent Barcelona Activa, la 

totalitat de serveis socials... Es farà formació. 
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 Garantir accés a l’aprenentatge de llengües. Accessible i gratuït. 
 Enfortir assessorament jurídic, municipal  i a través del suport a entitats. 
 Fer accessible l’oferta formativa de Barcelona Activa 
 Oferir Plans d’ocupació de 12 mesos per facilitar la regulació d’algunes persones 
 Campanya informativa per donar a conèixer serveis d’assessorament jurídic 
 Accions informatives en sectors econòmics d’elevada incidència en irregularitat, destacant 

el sector del treball domèstic, que s’està treballant des del CMIB, sumant esforços. 
 Detectar persones que puguin caure en irregularitat sobrevinguda, a partir de serveis 

municipals SAIER, CSS... Es derivaran a bossa de treball de Barcelona Activa, amb un 
protocol d’urgència per prioritzar.  

 Es recolliran les propostes escaients del document “67 propostes del CMIB” 
 Promoure ús de l’Informe d’esforç d’integració de la Generalitat 
 Abordar les denegacions de les situacions de refugi 
 Document de veïnatge a la ciutat de Barcelona: mesura imaginativa. Per a persones en 

situació irregular amb un temps de residència de mínim 1 any a Catalunya i 6 mesos a 
Barcelona. Ho expedeix l’Ajuntament i acredita veïnatge destacant vincles familiars, 
coneixement de l’entorn, llengües, situació econòmica, participació en entitats... En cas de 
detenció i d’arribar davant jutge, amb la perspectiva de possible ingrés en un CIE, pot 
acreditar l’arrelament al territori.  

 Accions d’incidència internacional: Potenciar que el debat arribi a Europa, desdramatitzar, 
evitant el silenci i que es visqui com un delicte, creant un corrent d’opinió i de canvi a nivell 
europeu (al nord d’Europa hi ha població migrant irregular no reconeguda). 

 
 
Lola López destaca, en relació al Document de veïnatge, la importància de la col.laboració de 
les entitats. Ha de ser un document seriós i amb requisits mínims, amb legitimitat davant un 
jutge o jutgessa. Es preveu una fase prèvia i una aplicació gradual, amb casos procedents i que 
siguin legitimats a Jutjats. 
 
 
2. Torn d’intervencions 

 
La mesura va ser rebuda molt favorablement per les persones de la permanent, que van 
participar activament en fer propostes. Ramon Sanahuja va expressar satisfacció per unes 
aportacions enriquidores, que seran recollides en bona part. Resum: 

 
 La legislació espanyola d’estrangeria està dominada per un enfocament eminentment 

relacionat amb els aspectes laborals. No és casual la secretaria d’immigració depèn del 
Ministeri de Empleo y Seguridad Social. En general, políticament, la llei i l’administració de 
l’Estat fa referència constant al concepte “treballadors estrangers”. Tanmateix en realitat 
no es tracta tant de “treballadors estrangers” com de persones, i dels drets de les persones. 

 
 La legislació recull convenis amb determinats països (Xile, Perú...) que contemplen 

excepcions pel que fa a la descendència. Es proposa cercar eines per generalitzar-ho. 
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 Fer referència al dret de poder immigrar o migrar amb la família, poder portar als menors... 
Cal flexibilitzar les limitacions actuals al reagrupament. 

 
 Unanimitat en destacar la conveniència de prioritzar en totes les accions, a les persones de 

les que depenen altres persones, quan cauen en irregularitat hi cau tota la família. 
 

 En el tema de la irregularitat que genera el propi sistema es demana que es faci una 
referència explicita al problema dels extutelats quan compleixen 18 anys, molts dels quals 
surten dels dispositiu en situació irregular.  

 
 Fer referència a facilitar l’accés a la llei d’acollida de Catalunya, en concret als mòduls A,B i 

C, en especial al mòdul de coneixement de drets laborals B.  
Aprofitar la via de l’arrelament laboral, és a dir , les possibilitats de regularització d’aquelles 
persones que estan en situació irregular i denuncien a l’empresa. Dur a terme formació 
específica. Cal extendre, molta gent no denuncia per desconeixement. 
 

 Establir protocols de col·laboració amb els actors implicats (UCRIF, sindicats, Inspecció de 
treball, ... ) per afavorir l’arrelament laboral .  

 
 Es remarquen que aquests plans d’ocupació de 12 mesos vagin destinats a persones en 

situació d’alta vulnerabilitat i que l’accés al mercat laboral normalitzat sigui molt difícil. Per 
exemple usuari de l’agència ABITs (prostitució), entre d’altres. 

 
 Tenir en compte oferir plans d’ocupació a estudiants que acaben visa d’estudiant i en risc 

d’irregularitat, es tracta d’un perfil adequat. Tenir en compte la situació de vulnerabilitat en 
funció de que disposin o no de beca. 

 
 Proposem que es facin aquelles gestions necessàries per promoure que l’Estat espanyol 

signi el Conveni 189 Conveni sobre els treballadores i treballadors de la llar 2011 (núm. 189) 
de la OIT.  
La signatura d’aquest conveni per part de l’Estat implicaria una equiparació de les 
condicions de treball de les treballadores de la llar amb el règim general. Obriria una via de 
regulació per a moltes persones. Altres països com Alemanya , Bèlgica  Irlanda o Portugal 
l’han signat.  

 Campanyes de sensibilització per crear consciència social sobre la necessitat de regulació de 
la situació de les treballadores de la llar. 
 

 Pel que fa ofertes de treball per evitar irregularitat sobrevinguda es demana poder 
prioritzar aquelles persones dels quals depèn la situació jurídica d’altres persones, 
normalment  familiars, espòs o esposa, fills i filles, etc.  

 
 Introduir la temàtica específica de les persones amb visa d’estudiant que decideixen 

quedar-se a Barcelona i que podrien perdre el seu estatut de legalitat. Identificar i informar 
de possibles vies per evitar-ho.  
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 Fer formació als treballadors dels serveis socials per donar a conèixer les necessitats de 
informes socials per tal de evitar irregularitat sobrevinguda en determinats casos (per 
poder-se apuntar a l’atur, per exemple).  

 
 Identificar grups específics més necessitats i més exclosos i aïllats per informar sobre els 

seus drets  per tal de poder accedir a serveis.  
 

 Incorporar el tema de campanyes informatives per donar a conèixer en el casos de persones 
amb permís de residència permanent el perill i les conseqüències d’estades fora del país 

 
 A vegades, atès que una de les vies per accedir a la regularització és diposar d’un contracte 

de treball de 1 any, algunes persones, dutes per aquesta imperiosa necessitat poden tenir la 
temptació de comprar un contracte de treball a alguna empresa. Per això s’informarà a 
possibles usuaris dels perills de “comprar” contractes de treball. (sovint algunes 
d’aquestes empreses no tenen les condicions que exigeix la delegació de govern i per això 
es denega la tramitació del permís, sortint la persona molt perjudicada.) 

 
 Es col·laborarà en la mesura que es pugui amb altres administracions en la detecció 

d’aquestes males pràctiques.  
 

 S’animarà altres municipis a que puguin emetre documents de veïnatge similars. 
 
 Realitzar accions de difusió de les accions de la mesura per tal que altres municipis de 

l’entorn metropolità i d’Espanya adoptin mesures similars a les que es proposen. (va sortir 
el tema de  possible efecte crida...) 

 
 Fer formació i sensibilització als treballadors municipals de diferents serveis sobre 

temàtiques d’irregularitat per poder detectar les situacions legals que afecten a les 
persones i com des dels diferents serveis públics municipals es pot ajudar a superar 
aquestes situacions.  I també afavorir el bon tracte. 

 
 Es va plantejar l’opció d’incloure la situació dels comunitaris sense treball que a la pràctica 

esdevenen quasi irregulars. Inclou el cas de persones estrangeres casades amb persones 
espanyoles i que no tenen permís ja que el cònjuge no les pot mantenir. 

 
 Es planteja impulsar un observatori, o bé Estudi i seguiment, sobre la Irregularitat a la ciutat, 

que aporti coneixement i faci avaluació i seguiment de la realitat a Barcelona.  
 

 Posar en valor i donar més pes a la reivindicació de les mesures proposades en les “67 
propostes del CMIB”. Especialment a la irregularitat sense contracte. 

 
 Millor coneixement de les opcions d’empadronament (sense domicili...) per part de serveis 

municipals, especialment les OAC, es detecta encara desconeixement. 
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 Èmfasi en potenciar el coneixement i extensió de l’Informe d’esforç d’integració de la 
Generalitat, que s’ha demostrat molt útil en via de recurs (100% en casos de manca de 
cotització). 

 
 Es destaca la situació de vulnerabilitat del poble gitano romanès. Els intents fallen i cal un 

projecte específic, comptant amb la situació greu dels assentaments o grups (Sants, 
Vallcarca...) i les característiques peculiars: rebutgen empadronar-se i la intervenció social, 
por a conseqüències... També es fa referència a població gitana síria refugiada. 

 
 Es remarca l’alta vulnerabilitat de persones que surten de la presó, persones que surten del 

CIE 
 

 Donada la dificultat d’accés a molts sectors de població en risc, es proposa fer un esforç 
amb el treball al carrer i amb entitats als barris, sobre el terreny, així com als equips 
municipals que atenen en medi obert.  

 
 Es remarca tenir en compte també a les organitzacions socials en la detecció i prevenció. 

 
 

Barcelona, 19 de maig de 2017 
 
 

 
 
 


