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COMISSIÓ D’OPINIÓ D’URGÈNCIA 
 
 
 

En determinats moments es produeixen esdeveniments que per la seva 
importància o projecció mediàtica caldria que el CMIB fes públic el seu 
posicionament i la seva opinió.  
 
Cal tenir en compte que són casos excepcionals, donat que el Consell 
Municipal d’Immigració ja disposa d’altres instrument per tal de participar i 
col·laborar en la definició de les polítiques públiques. 
 
D’altra banda en la formulació de com ha de funcionar aquesta Comissió 
s’haurà de possibilitar i permetre la participació de qualsevol entitat 
membre del CMIB. Alhora s’haurà de complir uns mínims requisits de 
representativitat, per tal que els documents elaborats es considerin que són 
producte del consens i que recullen les diferents sensibilitats de les entitats 
membres. 
 
Per últim caldrà crear un mecanisme molt àgil de convocatòria, treball i 
difusió per tal que l’esdeveniment a treballar sigui d’actualitat. Això comporta 
un esforç per part de tots i alhora tenir molt present i ser respectuosos amb els 
circuits i terminis establerts. 
   
 
Qui la pot convocar: 
 
Es considera que la Comissió d’Opinió d’Urgència pot ser convocada pels 
següents òrgans o entitats: 
 

1. Plenari del Consell Municipal d’Immigració 
2. Comissió Permanent del Consell Municipal d’Immigració 
3. Presidència del Consell Municipal d’Immigració 
4. A partir de la demanda de vuit entitats del CMIB 

 
 
Condicions: 
 

1. Per fer la convocatòria a proposta del Plenari caldrà consens per part de 
tots els membres o en el seu defecte majoria dels assistents. 

2. Per fer la convocatòria a proposta de la Comissió Permanent caldrà 
consens per part de tots els membres o en el seu defecte majoria dels 
assistents. 
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3. Per fer la convocatòria a proposta de la Presidència del CMIB caldrà que 
es faci la demanda mitjançant una carta adreçada a la secretaria del 
CMIB. 

4. Per fer la convocatòria  a proposta d’un mínim de vuit entitats del CMIB 
caldrà una carta adreçada a la secretaria del CMIB signada per les 
entitats sol·licitants. 

 
 
Forma de funcionament 
 
Un cop convocada, la secretaria del CMIB convoca a totes les entitats del CMIB 
per e-mail, amb una antelació mínima de 24 hores. En dita convocatòria 
s’exposarà qui convoca i el motiu; així com dia, lloc i hora de la reunió de la 
Comissió d’Opinió d’Urgència. 
 
Per tal de respectar la representativitat de la Comissió caldrà l’assistència de 
com mínim vuit entitats del CMIB de les quals quatre hauran d’esser de la 
Comissió Permanent 
 
El document haurà de ser aprovat per consens de tots els assistents.  
 
També caldrà pactar les diferents formes de difusió i comunicació que 
s’utilitzaran. 
 
La Secretaria del Consell enviarà el text elaborat a tots els membres que 
formen part del CMIB. 
 
 
         Novembre de 2008 


