COMUNICAT DEL CONSELL MUNICIPAL D’IMMIGRACIÓ DE BARCELONA
SOBRE L’AVANTPROJECTE DE LLEI DE REFORMA DE LA LLEI D’ESTRANGERIA

Davant la presentació de l’Avantprojecte de Llei de reforma de la LO 4/2000, d’11 de
gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social, el
Consell Municipal d’Immigració de Barcelona creu oportú emetre un comunicat en el que
quedi reflectida la seva valoració. En aquest sentit, es fan constar les següents
consideracions:
En primer lloc, es vol posar de manifest la preocupació per alguns aspectes de
l’Avantprojecte que podrien ser millorats abans del començament dels tràmits
parlamentaris:
1. Estem en contra que es penalitzi la solidaritat i hospitalitat envers les persones
immigrants.
2. Rebutgem que dintre de les reformes s’endureixin els requisits per la reagrupació
familiar privant amb això el dret a viure en família.
3. Estem en contra de la retenció de les persones que no han comés cap delicte en
centres d’internament i en cap cas estem d’acord amb l’ampliació del termini
d’internament.
4. El dret a la justícia gratuïta, un cop reconegut, hauria de mantenir-se per a tots els
tràmits i recursos successius, sense necessitat de presentar nova sol·licitud en cap
cas. A més a més, hauria de ser reconegut respecte als menors migrants no
acompanyats, de manera independent.
5. L’Avantprojecte, tot seguint la línia negativa de la pràctica de determinats països
europeus, introdueix l’adquisició progressiva dels drets en atenció a la situació
jurídica que vagi adquirint la persona estrangera. Això té un aspecte negatiu en el
sentit que drets que en principi eren per a tothom, queden ara reservats a qui
acompleix certes condicions. Un exemple pot ser el dels drets en matèria
d’habitatge: l’accés al sistema d’ajuts públics en les mateixes condicions que els
espanyols, únicament es reconeix als residents de llarga durada. Així mateix, quant
al dret a viure en família, els ascendents reagrupats únicament podrien exercir el
seu dret a la reagrupació familiar després d’haver obtingut la condició de residents
de llarga durada. Es fa constar doncs el desacord amb la introducció d’aquesta
adquisició gradual dels drets.
6. La definició de les competències entre l’Estat i les Comunitats Autònomes no
resulta clara en alguns aspectes, tot podent haver col·lisió amb les competències
definides a l’Estatut de Catalunya.

Això no obstant, també es vol fer referència als aspectes més positius de la reforma, com
ara la recepció en l’Avantprojecte de Llei dels criteris de la jurisprudència del Tribunal
Constitucional relatius, entre d’altres, al reconeixement de drets als estrangers en les
mateixes condicions que als treballadors espanyols com ara, per exemple, el dret a
sindicar-se lliurement o el de vaga. També que l’autorització de residència per
reagrupament familiar habilitarà per treballar sense necessitat de cap altre tràmit, tot i
que estem en contra de limitar-ho als oficis de difícil cobertura.
Finalment es vol fer una valoració molt positiva de l’aportació que han fet i fan les
persones migrades en la construcció de la nostra societat, abans i durant aquest moment
de crisi econòmica. Per tant, el Consell Municipal d’Immigració de Barcelona es manifesta
en contra d’una visió utilitarista de la immigració que contempli els immigrants únicament
com a treballadors/es i no com a persones que cerquen un futur millor per ells, la seva
família i el conjunt de la societat.
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ENTITATS QUE FORMEN PART DEL CONSELL MUNICIPAL D’IMMIGRACIÓ:
AMIC-UGT. Unió General de Treballadors
Asociación Amistad de las Mujeres Filipinas
Asociación Cultural Social y Arte Culinario de Honduras y amigos
Asociación de Ecuatorianos en Catalunya
Asociación de Mujeres E'WAISO IPOLA
Asociación General de Mujeres Empresarias Chinas y Españolas
Asociacion Intercambio Cultural Chino-España
Asociacion Intercultural Latinoamericana Dosmundosmil
Associació Catalana de Residents Senegalesos
Associació Catalana per la Integració d’Homosexuals, Bisexuals i Transsexuals Immigrants (ACATHI)
Associació Catalunya-Líban
Associació Cultural Educativa i Socialoperativa de Dones Pakistaneses
Associació Cultural Riebapua Comunidad Bubi en Catalunya
Associació de la Comunitat Dominicana a Catalunya
Associació de Nubios en Catalunya
Associació de Treballadors Immigrants Marroquins a Catalunya (ATIMCA)
Associació de Treballadors Pakistanesos
Associació d'Immigrants Sahrauís (AISAC)

Associació Romanesa de Catalunya (ASOCROM)
Associació Sociocultural IBN BATUTA
Associació Wafae
Associación de Paisanos de Zhejiang en Catalunya
Casa Eslava
Casal Argentí a Barcelona
CC.OO. Barcelonès Departament d'Immigració
Centro Boliviano Catalán
Centro Filipino-Tuluyan San Benito
Centro Peruano de Barcelona
Club Atlético Rosario Central
Colectivo Maloka ( Mujeres Pa’lante)
Colectivo Tripartito (Angola-Congo-RD Congo)
Consell de la Joventut de Barcelona (CJB)
Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona (FAVB)
Federació de Col·lectius Immigrants a Catalunya (FCIC)
Federación de Asociaciones Americanas de Catalunya (FASAMCAT)
Federación de Entidades Bolivianas (FEDEBOL)
Federación de Entidades Latinoamericanas (FEDELATINA)
Fundación Juan Pablo II

