
CONSIDERACIONS DE LA COMISSIÓ PERMANENT DEL CONSELL 
MUNICIPAL D’IMMIGRACIÓ SOBRE LES LIMITACIONS DELS CRITERIS 
D’INSCRIPCIÓ DELS IMMIGRANTS ALS SERVEIS QUE PRESTA EL 
SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA 
 

Des de la Comissió Permanent del consell Municipal d’Immigració de 
l’Ajuntament de Barcelona volem manifestar la nostra preocupació i fer 
suggeriments sobre l’actual aplicació de la circular que al nostre entendre, 
vulnera els drets dels usuaris immigrants, sobretot joves i dones, per beneficiar-
se dels serveis que presta el Servei d’Ocupació de Catalunya. 
 
Fa poc el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) a emès una circular a les 
diferents Oficines de Treball de la Generalitat i empreses d’inserció socio laboral 
i entitats col·laboradores d’inserció referent als requisits d’accés a la 
formació ocupacional no reglada per a les persones immigrades. 
 
Aquesta circular limita aquesta formació a aquelles persones 
immigrades amb autorització de treball, endurint uns criteris que fins ara 
permetien l’accés als cursos formatius a les persones immigrades, legalment 
establertes, amb autorització de residència. 
 
Des de la Comissió Permanent del Consell Municipal d’Immigració fem les 
següents consideracions: 
 

 Som conscients de les limitacions que en matèria de drets comporta la 
Llei d’Estrangeria i el seu Reglament, però demanem que en la seva 
aplicació, es faci una interpretació el més coherent possible, que 
no discrimini i que afavoreixi la integració social i la qualificació 
dels immigrants. 
 

 Entenem que l’aplicació d’aquesta circular suposa un retrocés i una 
restricció de drets per a una  part del col·lectiu d’immigrants, el 
que entra en contradicció amb les línies polítiques d’integració de les 
persones immigrades (convivència pacífica, cohesió social, inserció 
laboral, coneixement de l’entorn i l’aprenentatge del català i el castellà) 
que es volen impulsar des del Pla de Ciutadania i Immigració del Govern 
de Catalunya. 

 
 L’aplicació d’aquesta circular fomentarà l’exclusió social dels 

nouvinguts, sobretot del col·lectiu de dones i joves que arriben a través 
del reagrupament familiar. 

 

 Per tot el que s’ha expressat, demanem que es retiri d’aquesta 
circular el més aviat possible, tenint en compte que la majoria dels 
itineraris formatius començaran el setembre. 

 
 
Barcelona, 19 de juliol de 2005 


