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

 
Dia: 15 de maig de 2018   Hora: 18 hores 
Lloc: Pg. Sant Joan 75,  planta baixa, sala 0.1 
 
Presideix: Sra. Lola López Fernández, Comissionada d’Immigració, interculturalitat i 
diversitat i Vicepresidenta del CMIB. 
 

Assistents: 

 

S’excusen: 

Rodrigo Araneda Vicepresident. ACATHI 

Abdou Mawa Ndiaye Associació Catalana de Residents Senegalesos 

Nilo Robles FASAMCAT 

 

ORDRE DEL DIA           

1. Preparar Plenari juny 2018: Ordre del dia 
2. Proposta d’accions en el tema de l’any: Persones immigrades i discriminació 

en el dret a l’habitatge 
3. Premi CMIB: proposta Jurat i Criteris 
4. Posta al dia sobre calendari i activitat del Consell (vinculat a OD Plenari) 

- Treball de la llar 
- Formació 
- Previsions Comissió Participació, GT Trobada, etc. 

5. Renovació membres comissió permanent absents o vacants      
6. Proposta altes i baixes CMIB       
7. Informacions o temes puntuals:  

Wendy Espinosa Mujeres Pa’lante 

Carles Bertran CCOO -  CITE 

Jannete Vallejo AMIG-UGT 

Javier García Bonomi FEDELATINA Federació d’entitats llatinoamericanes a 
Catalunya 

Ana Gaiseanu ASOCROM 

Aida Guillén Directora de Drets de Ciutadania i Diversitat 

Núria Pàmies Secretària tècnica Consell Municipal d’Immigració 
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- Informació sobre la interlocució amb la Tancada de persones 
immigrades 

- Retorn sobre Comunicat rebuig concepte immigració com amenaça i 
adhesió a Declaració de Consell Cooperació (Open Arms) 

- Representant al Consell de Ciutat  
- Nou web CMIB i tema comunicació 

4.    Precs i preguntes. 

1. Preparar Plenari juny 2018: Ordre del dia 

La Secretària presenta la proposta de punts de cara el Plenari, que s’aniran parlant al 

llarg de la sessió. Es ratifiquen al final de la reunió. Com a punts en l’apartat 

Informacions es recull: inauguració OND. 

PROPOSTA INICIAL ORDRE DEL DIA PLENARI 14 DE JUNY 2018 

            1.    Aprovació de l'acta de la sessió anterior 
            2.    Informe de presidència i vice-presidència 
            3.    Tema de l'any 2018 del CMIB: Persones immigrades i discriminació en el  

dret a l’habitatge 
- Presentació per part de responsables municipals 
- Accions previstes des de CMIB 
- Premi CMIB 2018: jurat i criteris d'atorgament     

            4.    Implementació de propostes de Dignificació del treball de la llar 
            5.    Mesura de Govern: Pla de ciutadania i immigració de la ciutat de  

Barcelona 2018-2021 
            6.    Seguiment del Pla de treball del CMIB 2017-18  
            7.    Proposta d’altes i baixes al CMIB i renovació Comissió Permanent 
            8.    Informacions 
            9.    Precs i preguntes. 
 

2. Proposta d’accions en el tema de l’any: Persones immigrades i discriminació en el 
dret a l’habitatge 

Es presenta i es llegeix l’argumentari base en el tema de l’any i la proposta d’accions, 

que transcrivim (s’adjunta pdf): 

Argumentació de la necessitat i factors principals 
Tot i que es tracta d’un problema o dèficit greu i transversal que no només afecta a la 
immigració (vinculat a pobresa, elevats preus, manca general d’habitatge, expulsió fora de 
Barcelona...), es valora que: 
 la problemàtica afecta de forma rellevant a persones migrants de manera quotidiana i 

en els seus drets o oportunitats:  
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 dificultats d’accés no només pel cost i les mancances, sinó per la discriminació per 

l’origen, la religió (hijab...), per a persones en situació irregular o d’altres factors 

 Limita drets en tant que dificulta l’empadronament i els drets que s’hi vinculen (per ex. 

l’escolarització dels infants), impossibilita l’accés al reagrupament, la regularització de 

menors que ja estan a Espanya...  

 Igualment, és elevat el percentatge de població immigrada a albergs o recursos per a 

persones sense llar  

 Afecta a persones demandants de refugi en la segona fase 

 Afecta especialment a l’expulsió de determinats barris alimentant el risc de 

concentració en d’altres 

 Afecta no només a l’accés (demanda de molts requisits: tenir papers, contracte fix o 

d’un any, ingressos mínims, empadronament...) sinó al manteniment (desnonaments, 

persecució per alliberar edificis, ocupacions... Problemàtiques que sovint tenen major 

impacte en població immigrada per la vulnerabilitat: desconeixement de la llengua i 

dels drets, por a adreçar-se a l’administració i a la policia per reclamar els seus 

drets....).  

 Ja s’està realitzant una tasca important com Ajuntament en temes d’habitatge, cal 

vincular-hi el treball que es faci des del CMIB 

 Cal apropar el coneixement dels drets i els recursos a la població immigrant. 

PROPOSTA D’ACCIONS  

- Premi CMIB – Tema: Persones immigrades i discriminació en el dret a l’habitatge  

- Jornada en el marc de la Trobada BCN ciutat diversa, a l’Auditori – 4 de novembre 

Amb opció a reproduir en Streaming i fer Relatoria i difusió. 

- Sessió informativa sobre Drets a l’habitatge i recursos disponibles en relació a persones 

immigrades. – 2 Juliol. 

Possibilitat  de preparar, si es valora necessari: Recull de recursos en habitatge front 

la discriminació. 

-      Col·laboració amb Institut M. de l’Habitatge, Oficines d’Habitatge, Consell d’Habitatge: 0. 

 intercanvi d’informació i anàlisi de la problemàtica i la informació disponible 

 participació en Plenari de 14 de juny: Pla d’Habitatge 

 acords de col·laboració, incloent OND i entitats 

 participació en sessió informativa, etc. 

- Informe sobre la realitat i problemàtica de discriminació en dret a l’habitatge i 

immigració, i propostes. Entitats del Consell i entitats col·laboradores.  

A partir d’un qüestionari, algunes entrevistes i una trobada de posta en comú.  
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A presentar en la Jornada el 4 de novembre.  

S’aprova la proposta, posant èmfasi en l’interès de la sessió informativa sobre dretsi 

recursos, i la conveniència de definir persones de referència així com promoure el 

treball en xarxa i la complementació.  

CITE-CCOO intervé en relació a la necessitat de regulació de la Renda garantida, el 

Reglament encara no s’ha publicat. Hi ha un problema que afecta a moltes persones i 

famílies: només pot existir un nucli familiar per domicili, quan en realitat sovint n’hi ha 

més d’un (famílies o persones soles) en el cas de migrants; això determina que el 

segon nucli o persona no pugui sol.licitar la RG. Caldria sol.licitar a la Generalitat que 

ho modifiqui i consti en el Reglament. 

En relació a la Jornada dins la Trobada BCN ciutat diversa el 4 de novembre, proposa 

incorporar com el 2017 un vídeo amb testimonis i informació sobre el tema. Es 

valorarà en base al pressupost. 

AMIC proposa tenir en compte tots els recursos, també el Síndic i la Síndica de 

Greuges, i contemplar també els arrendadors,  per ex. el contracte a persones en 

situació irregular. 

 

3. Premi CMIB: proposta Jurat i Criteris 

Núria Pàmies presenta la proposta de Jurat i criteris pel Premi 2018 (documents 
adjunts).  

S’aprova la proposta de Jurat, que manté continuïtat incorporant algunes renovacions 
respecte el 2017 i proposa persones expertes o responsables en el camp de 
l’habitatge, que cal acabar de confirmar.  

Es planteja que es tracta d’un camp amb poques entitats que ho treballin des de la 
perspectiva de persones immigrades. Entenem que te validesa que es presentin 
entitats que treballen temes socials o d’habitatge per persones vulnerables quan 
incloguin una majoria de persones immigrades, també es tindran en consideració si 
atenen persones refugiades. 

Es proposen i s’aproven algunes variacions en relació a la puntuació i criteris generals: 

 Donar més valor a Projectes i treballs que aporten coneixement sobre la 
realitat (2 punts) 

 Incorporar, a demanda del jurat de l’any passat, un criteri de valoració global (2 
punts), prescindint dels referits a innovació i territori. 
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 Simplificar i integrar la redacció.   

Com a novetat s’informa que, atenent a la demanda de l’any passat, s’ha incrementat 
la dotació que passa a ser de 7000€ pel premi i 2000€ per la Menció especial. 

4. Posta al dia sobre calendari i activitat del Consell (vinculat a OD Plenari) 
 

La Secretària presenta el calendari previst amb detall referit a Grups de treball i 
comissions (adjunt), destacant: 
 
a. Treball de la llar 

Es va fer una primera trobada de la comissió i s’avança en la implementació. Es 
presentarà la situació en Plenari. 

b. Formació 

Es va passar un qüestionari per recollir interessos i necessitats, amb 19 propostes 
inicials i la participació d’un 27% d’entitats. La Comissió es va reunir a final d’abril i 
va acordar els temes prioritaris i els continguts. Hi ha un primer calendari previst 
amb 5 sessions:  

TEMA QUI / Col·laboracions 
Provisional 

Calendari i concrecions,  
PREVISIONS INICIALS  
A CONFIRMAR 

Sistema educatiu. Necessitats 
educatives serveis i recursos 

IMEB / Consorci educació 
AMIC-UGT 

4 de juny, 17 a 20:30h. 
C.Cívic El Sortidor 
Presentació Asoc. Cult. Soc. 
y Arte C. de Honduras 

Treballar en xarxa. Com crear 
sinèrgies i mecanismes de 
col·laboració 

Barabara 20 de setembre 

Drets laborals i inserció laboral  
 

BCN Activa/Oficina Defensa 
dret 
AMIC-UGT 

27 de setembre 

Serveis dones / Prevenció violència 
gènere 

Ajuntament – Feminismes 
Mujeres Pa’lante  

8 d’octubre 
 

Gestió de projectes. Des del 
disseny a la justificació 

Barabara 20 de novembre 

A les quals cal afegir: 

 Sessió Habitatge: inicialment prevista per 2 de juliol. 

 Sessió sobre LGBTI, en el marc de col.laboració en el Pla corresponent, que potser 
caldrà programar per 2019. 
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Carles Bertran proposa que es reculli la necessitat d’una sessió sobre Renda Garantida, 
donades les implicacions que te per moltes persones immigrades. Anirà molt en funció 
de que es determini el Reglament i de les accions del govern de la Generalitat. 

Es tindrà en compte, en funció del calendari final. 

La Comissionada proposa, tot i que ja es fa des del Programa d’Interculturalitat, 
contemplar també accions formatives sobre immigració i discriminació envers entitats 
externes i la societat, en les quals podrien participar entitats del CMIB, per exemple 
sobre la llei d’Estrangeria.  

Pel que fa a LGBTI, cal contemplar que hi ha discriminacions creuades, l’enfoc ha de ser 
bidireccional. 

c. Previsions Comissió Participació, GT Trobada o d’altres. 

La Comissió de Participació es preveu inicial el juny.  

La preparació i el Grup de treball de la Trobada ja està convocat i en marxa cara el 4N. 

 

5. Renovació membres comissió permanent absents o vacants      

La secretaria proposa el relleu d'entitats a la Permanent, donat que hi havia dues 
places vacants:  

 Marta Trujillo, Asociación de la Comunidad Dominicana en Catalunya. No pot assistir per 

problemes familiars. 

 ACATHI, Rodrigo Arananeda. Estava a la CP com a vocal i en passar a vicepresident allibera 

plaça de vocal generalista. 

Un cop consultada la votació en el Plenari de desembre de 2015, es proposa i s’aprova 
convidar a incorporar-s’hi a les dues entitats més votades a continuació, que són: 

-    Asociación Social Cultural y Arte Culinario de Honduras                 9 vots 

-    Creu Roja Barcelona                                                                  8 vots 

 

6. Proposta altes i baixes CMIB       
 

Altes:  

http://www.bcn.cat/novaciutadania/pdf/consell/Acta151216.pdf
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Es planteja la demanda d’incorporació al CMIB de l’entitat Espiritu de Santa 

Cruz, Bolívia, que en principi te la documentació correcta, però la seva seu no 

és a Barcelona com marca el Reglament del Consell; sí que te una delegació a 

Bcn, que consta i s’admet al Fitxer d’entitats. S’acorda admetre la sol.licitud, tot 

i que manca encara realitzar la visita pertinent a la delegació. La incorporació es 

podrà realitzar en el plenari de juny o en el de novembre. 

Baixes: s’aprova per presentar en Plenari 

- Ratificar baixa Dosmundosmil aprovada a 30-11-2017 

- Inici de procediment de CECURC per no participació durant dos anys. L’entitat ho 

ha acceptat ja que no pot participar per problemes de salut. 

 

S’ha iniciat procediment també amb un correu a  ATIMCA, per no participar en dos 
anys. No obstant, en no haver-hi resposta ni ser possible localitzar a l’entitat, cal 
esperar dos mesos i es presentarà en el següent Plenari. 

 

7. Informacions o temes puntuals: 

  
 Informació sobre la interlocució amb la Tancada de persones immigrades 

Lola López informa: L’Ajuntament va donar el seu acord en fer la tancada a l’antiga 
Massana, dependència municipal, inicialment per poc temps i posteriorment s’ha 
allargat. Van fer una sessió amb la Comissionada i representants de la Tercera 
Tinència: es van rebre les demandes a l’Ajuntament, principalment referents a 
millores en empadronament; es preveu disposar properament d’un aplicatiu que 
ajudarà a reduir el termini. Es manté un contacte amb les entitats tancades. 

S’informa que la Xarxa Antirumors han fet comunicat de suport al seu manifest. 

AMIC proposa fer també un comunicat de suport com a CMIB.  
S’acorda fer una CP extraordinària per debatre el contingut, a finals de maig. 

 Retorn sobre Comunicats del CMIB:  rebuig concepte immigració com amenaça i 
adhesió a Declaració de Consell Cooperació (Open Arms).  En el primer cas, s’han 
adreçat cartes als Ministeris corresponents i se n’ha fet difusió en xarxes socials. Hi 
ha hagut adhesions d’entitats alienes al CMIB. En el segon cas, suposa un inici de 
col.laboració amb el Consell de Cooperació, que resta obert a mantenir-la. 
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 Representant al Consell de Ciutat  
Mujeres Pa’lante ha acceptat ser representant al CC donat que el vicepresident ja 
en forma part per un altre consell. La persona titular serà Zrinka Tustonjic. 
 

 Nou web CMIB i tema comunicació 
S’està treballant en un nou web, un microshght que es vincularà a Drets de 
Ciutadania i al web de Nova ciutadania. Es presenta l’esquema (adjunt). 
 

8. Precs i preguntes 
 

Carles Bertran planteja la conveniència de fer demanda al SOC, Generalitat, per 

reemprendre els cursos del Modul B d’Inserció laboral (Llei Acollida), que han quedat 

suspesos des de fa molts mesos. Abans hi havia un acord i els impartien els sindicats.  

Són molt útils i necessaris per a la regulació de persones en situació irregular o 

renovacions, són tinguts en compte per la Delegació del Govern. 

 

----------------------------------------- 

Nota: tota la informació està o estarà disponible al web del CMIB. 

Barcelona, maig de 2018 

 

http://www.bcn.cat/novaciutadania/arees/ca/consell_municipal/consell_municipal.html

