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ACTA RESUM DE LA REUNIÓ DE LA COMISSIÓ PERMANENT 
EXTRAORDINÀRIA  

DEL CONSELL MUNICIPAL D’IMMIGRACIÓ DE BARCELONA  
Dia: 7 de maig de 2018   Hora: 17:30 hores 
Lloc: Pg. Sant Joan 75,  planta baixa, sala 0.1 
 
Presideix: Sra. Lola López Fernández, Comissionada d’Immigració, interculturalitat i 
diversitat 
 
Assistents: 

Núria Pàmies Secretària tècnica Consell Municipal d’Immigració 
 

S’excusen: 

Rodrigo Araneda ACATHI 

Abdou Mawa Ndiaye Associació Catalana de Residents Senegalesos 

Nilo Robles FASAMCAT 

 

ORDRE DEL DIA           

1. Pla de ciutadania i immigració de la ciutat de Barcelona 2018-2021 

2. Projecte la meva ciutat el meu vot 

3. Projecte Ciutats per la inclusió de persones en situació irregular 

4. Precs i preguntes 

La secretària informa del motiu de la convocatòria de la present comissió permanent 

extraordinària, que tindrà per objecte presentar el pla de ciutadania i immigració, el 

projecte la meva ciutat el meu vot, i el projecte Ciutats per la inclusió de persones en 

situació irregular. Aquesta presentació la faran Lola Lopez i Ramon Sanahuja.  

Norma Véliz Mujeres Pa’lante 

Carles Bertran CCOO -  CITE 

Jannete Vallejo AMIG-UGT 

Mònica Barnola Fundació SURT 

Javier García Bonomi FEDELATINA Federació d’entitats llatinoamericanes a 
Catalunya 

Ana Gaiseanu ASOCROM 

Ramon Sanahuja Director de serveis d'Atenció i acollida a immigrants 
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1. Pla de ciutadania i immigració de la ciutat de Barcelona 

2018-2021 

 

 Introducció 

Es presenta el Pla de ciutadania i immigració de la ciutat de Barcelona 2018-2021; es 

lliura una copia a cada assistent. 

El passat mes de setembre es va presentar un primer esborrany del pla de ciutadania i 

immigració a la Comissió Permanent del Consell, en una sessió on es van aportar 

moltes propostes, i moltes s’han acabat incorporant al document final.  

Es va deixar clar des del primer moment que l’objectiu fonament era fer un pla de 

consens, i en aquest sentit es va negociar amb partits polítics. Es van modificar alguns 

punts, però hi va haver força acord. Part del Pla són accions i mesures que es venen 

desenvolupant i que es reforcen, posant èmfasi en aspectes com la inserció laboral. 

Aquest document és el document final, es vol presentar al CMIB i es lliura per si es vol 

fer alguna aportació final, però seria únicament per a la correcció d’errades greus. El 

pla es presentarà a plenari el 25 de maig.  

A la introducció del document es parla del nou moviment migratori de la ciutat. 

L’increment net de residents és notable. Estem en un moment d’acollida de nou, si bé 

no tan intens com el 2004. Això és el que queda de manifest en aquest document a 

traves de les dades. Hi ha persones que s’empadronen molt ràpid i altres no tant. És 

possible que el nombre de gent que encara no esta empadronada sigui mes alt ara per 

la situació d’arribada.  

El document recull les diferents realitats, tant persones nacionalitzades com per país 

de naixement (pag. 13 i 16), així com persones nascudes aquí amb nacionalitat 

estrangera. Es pot concloure que un terç de la població de Barcelona és estrangera, 

nascuda a l’estranger o amb pares d’origen estranger. Pel que fa a la població entre 20 

i 40 anys, casi la meitat son d’origen estranger, és important ja que és la fase de 

constitució de famílies.  

La primera mesura del pla és establir polítiques proactives d’empadronament actiu.  

A la introducció també es repassa la historia dels plans de ciutadania i immigració, com 

també els diferents conceptes. Introdueix també l’emergència del refugi.  
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Es destaca la xifra d’usuaris sol·licitants d’asil al SAIER.  Son xifres importants, han 

passat de 304 el 2012 a 4405 el 2017, són persones de Venezuela, Hondures, Síria... 

que han vingut per a quedar-se. 

Aquesta introducció ha passat un informe de transversalitat de gènere. S’usa 

llenguatge adequat i hi ha gràfiques especifiques en la temàtica, sobre diferencies de 

gènere. Per primera vegada, a les dades d’usuari del SAEIR, també s’inclou un 

indicador de persones transsexuals identificades. 

 Propostes 

L’objectiu central és fer una ciutat oberta, sense barreres socials visibles o invisbles, 

que fomenta el veïnatge i la plena ciutadania a través de garantir els drets de les 

persones, que s’identifica amb la diversitat i que promou la interculturalitat.  

Hi ha 3 grans eixos, cadascun amb els seus àmbits i objectius específics. 

Eix 1: Polítiques d’equitat: de l’acollida a la ciutadania. Àmbits: 
o Acollida i bon veïnatge 
o Igualtat i accés universal als serveis 

Eix 2: Plena Ciutadania. Àmbits: 
o Drets de ciutadania i participació 
o Lluita contra la discriminació 

Eix 3: Diversitat/interculturalitat/diàleg. Àmbits: 
o Coneixement i reconeixement de la Diversitat 
o Interculturalitat i interacció 

Molts objectius específics i actuacions s’han incorporat gràcies a les aportacions de 
membres del consell. R. Sanahuja cita algunes d’aquestes aportacions: garantia de 
drets, introducció de la pròpia diversitat, garantir atenció sanitària, situació de les 
internes, impuls de l’emprenedoria social i solidària, acords de gestió de la diversitat 
en l’àmbit de l’empresa i laboral, entre d’altres. 

Intervencions: 

 S’esmenta Noticia a la premsa de que l’ajuntament inclou a persones 

empadronades que no ho estan, que el Padró no és real. Ramon Sanahuja no 

en te constància. R. Sanahuja diu que les xifres son les oficials del padró a 

1/1/2017. L’Ajuntament dona de baixa automàticament a persones 

extracomunitàries que no notifiquen la permanència, i els envia una carta. 

Estem pendents de la dada oficial d1 de gener de 2018. 

 Es planteja la conveniència d’incloure els tipus d’empadronament possibles a 

Barcelona. Lola López i Ramon Sanahuja reiteren que es tracta d’un document 
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ja tancat i consensuat, és rellevant però aquesta seria una informació que en 

general ja és coneguda i no es tracta d’una proposta ni una actuació.  

 Es coneix el nombre aproximat de no inscrits al Padró? No es coneix, és difícil, 

tampoc el volum de població irregular. Es constata que estan arribant noves 

persones sobretot d’Hondures, Perú, Colòmbia... Gent jove. 

 Pel que fa  a les situacions d’arrelament, ara acudeixen persones arribades el 

2015. Encara no es nota la pujada, pujarà en anys propers.  

 Accés a la salut i recurs al Constitucional. No és competència municipal però és 

un tema al que es presta molta atenció i es treballa per garantir els drets, no 

consten problemes greus. En principi la llei catalana està suspesa però se 

segueix atenent.  El tema està recollit al Pla(Pag. 42). Totes les persones que 

demanen el veïnatge tenen accés a la targeta sanitària.  

Lola López proposa que les entitats es llegeixin el document i en cas de detectar aguna 

cosa molt important que no esta correctament recollida, fer-ho saber i es valorarà 

(màxim aquesta setmana).  

Cal tenir en compte que no està tot recollit, hi ha actuacions que s’estan fent i que no 

hi consten. Al Pla s’ha buscat el consens, és un acord de mínims. D’altra banda, tampoc 

es tracta de recollir tot el detall del que ja es fa. Hi ha continuïtat en moltes de les 

accions, però també hi ha novetats en les actuacions per adaptar-se a les realitats que 

vivim. El Pla pretén anar més enllà del moment d’arribada, dels “nouvinguts”, és un Pla 

de ciutadania,  inclou persones que porten aquí 30 anys.  

També s’ha introduït un concepte mes ampli de la interculturalitat, incloent el poble 

gitano i la diversitat religiosa. 

 

2. Projecte la meva ciutat el meu vot 

La majoria de les persones que no tenen nacionalitat no poden votar, amb les 

excepcions dels països amb els que hi ha un acord bilateral. Però el percentatge que 

realment vota és molt baix. Entre altres raons, perquè el procés d’inscripció i el que 

s’ha de fer és difícil, amb terminis molt curts. 

El projecte té com a pla treballar perquè a finals d’aquest any es pugui informar a  la 

gent que pot votar com ho ha de fer. És un projecte europeu. El tema interessa molt a 

la UE, ja que el projecte inclou tant comunitaris com extracomunitaris. Hi ha subvenció 

de la DG de Justícia per promoure la inscripció de persones estrangeres amb dret a vot. 

Al document que s’ha lliurat s’explica el projecte (adjunt). 
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Hi ha mancança de democràcia quan la població no pot escollir qui és l’alcalde o 

l’alcaldessa. Es vol buscar que totes les persones que tenen dret a vot es puguin 

inscriure. El problema esta amb els extracomunitaris i els acords de reciprocitat. 

Nomes poden votar els que porten mes de 5 anys de residencia continuada legal a 

territori espanyol. Com ajuntament no es te la informació sobre els NIEs.  

El cens electoral depèn de l’Estat, l’ajuntament “ajuda”. Es vol fer una campanya 

especifica per difondre els requisits i passos que publica el Instituto Nacional de 

Estadística. S’intentarà fer arribar la informació a les cases de les persones que 

compleixen els requisits. També hi programat fer anuncis en paper, cartells... i també 

contractar anuncis a les xarxes socials. Es faran vídeos protagonitzats per persones de 

les comunitats en els seus idiomes.  

Serà una campanya sectorizada per a cada col·lectiu. Es contractaran dos persones de 

plans d’ocupació i se les formarà perquè puguin anar a entitats, consolats, etc. a donar 

informació. Començarà al setembre per comunitaris i a l’octubre-novembre per 

extracomunitaris. 

L’objectiu final és doblar el nombre de persones registrades, de 20.000 a 40.000.   

S’està treballant per incorporar com a requisit ordinari que a la OAC s’ofereixi de 

manera automàtica la inscripció si es compleixen els requisits. 

Intervencions 

 Em poden arribar a casa meva les notificacions per votar, sent ja nacional, i podria 

ofendre a algú. R. Sanahuja: en el padró figura la nacionalitat oficial. Així que a les 

cases hauria d’arribar bé. A les xarxes socials no se sabrà, però es procurarà 

informar bé sense generar falses expectatives. 

 Es destaca i recorda la problemàtica amb concessió de nacionalitats. 2 anys sense 

concessió de nacionalitats. 

 Cal certificat? Les normes les dicta l’INE. Se suggereix enviar també a consolats. 

 Es planteja la conveniència de donar visibilitat cara als partits polítics, pensant en 

que en ocasions existeix xenofòbia. És qüestió dels partits. 

 La temporalitat per fer el tràmit és un problema, a les anteriors eleccions va agafar 

molta gent marxant de vacances.  

Es un projecte que afecta a una competència clau, el dret a vot. S’està treballant a la 

Taula tècnica del padró, presidida pel secretari municipal. Si surt be, s’ampliarà a més 

ciutats per part de la comissió europea contenta. 
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Desprès d’una reunió amb la delegació del Govern, es va passar un contacte de l’INE  

que es va comprometre a passar el cens dels inscrits. 

AMIC informa de que estan  organitzant una jornada sobre el tema del dret a vot. Cal 

posar sobre la taula la necessitat d’eliminar l’article 13.2, la necessitat de reciprocitat 

exclou molta gent.  

De cara la campanya el mes de setembre, es demanarà/convidarà a les entitats per al 

disseny del projecte. 

 

3. Projecte Ciutats per la inclusió de persones en situació irregular (C-MISE) 

 

Un dels objectius dins de la mesura de govern sobre la irregularitat és canviar la 

percepció a Espanya i Europa sobre la irregularitat. A Europa és un tema espinós. Això 

és fruit d’un discurs i unes polítiques que són comunes a Europa, de la irregularitat 

només se’n parla per procedir a expulsió. 

Però tots els països tenen irregulars. Hi ha unes quantes ciutats sensibilitzades a 

Europa sobre canviar aquest discurs a partir de al realitat. A molts llocs s’ha arribat a la 

conclusió que les persones que viuen en una ciutat, poble... viuen i necessiten accedir 

a  l’educació, a la salut, etc.  

Aquestes ciutats s’enfronten a les polítiques dels propis estats. Els professionals de 

determinats àmbits estan obligats a denunciar a la policia la situació d’irregularitat. El 

que es vol és que aquestes ciutats canviïn aquesta percepció. Ho lidera Utrecht, també 

amb Barcelona, Atenes, Hèlsinki, Frankfurt, Oslo i està coordinat per una especialista, 

Sarah Spencer, investigadora de la Universitat d’Oxford. Aquesta experta ha demostrat 

que l’intel·ligent és atendre a les persones irregulars: per raons humanitàries, ètiques, 

econòmiques, de salut pública, de seguretat... 

Una de les coses que se suggereix és explicar el projecte a les entitats. Es farà una 

trobada al Palau Macaya (íntegrament en angles). Es lliura el programa d’activitats 

(adjunt). 

Es vol que la UE faci una estimació d’irregulars a la UE.  És la primera proposta. I també 

Identificar els perfils d’irregulars: Entrada legal que acaba esdevenint en estada il·legal, 

denegats de sol·licituds d’asil, Irregularitat sobrevinguda, menors ex-tutelats, persones 

divorciades quan una d’elles és extracomunitària, menors en situació irregular... A 
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través d’aquesta identificació es volen proposar mesures concretes, com per exemple 

que el dret dels menors prevalgui al dret d’estrangeria. S’està fent incisió a la UE. 

PICUM també esta en aquest projecte. Salut i família forma part de PICUM. 

Es convida a les entitats a venir i participar. 

S’informarà a les entitats del CMIB d’aquesta trobada, recordant però que l’idioma de 

totes les intervencions serà en anglès, sense traducció.  

 

Barcelona, maig de 2018 

 


