Ajuntament

de Barcelona

Consell Municipal d’Immigració
Pl. Pi i Sunyer 8-10, 1a planta
08002 Barcelona
Telèfon 93 402 31 67
Fax 93 402 70 90

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

Dia: 24 de març
Hora: 18 hores
Lloc: Consorci per a la Normalització Lingüística (C/ Avinyó 52)
Presideix:

Sr. Daniel de Torres i Barderi
Comissionat d’Immigració i Diàleg Intercultural

Assistents: Sra. Huma Jamshed (Vicepresidenta del Consell Municipal d’Immigració);
Sr. Hamid Hilal (CCOO); Sr. Javed Ilyas (Assoc. de treballadors paquistanesos); Sr.
Javier Bonomi (Red Solidària Argentina); Alejandro Erazo (ASOPXI); Sr. Joaquim
Changue (A. Cultural Riebapua) i Sra. Mercè González (secretària tècnica CMIB).
Disculpen la seva absència: Sr. Manuel Colon (Associació Comunidad Dominicana
en Catalunya), Sra. Janette Vallejo ( AMIC- UGT), Sra. Fàtima Ahmed (A. Socio Cultural
IBN Batuta), Sr. Alí Hachem (A. Catalunya-Liban) i Sr. Ramon Sanahuja (Director
d’Immigració)

Ordre del dia:
1. Premi Consell Municipal d’Immigració
2. Proposta de baixes i entrades d’entitats membres del CMIB
3. Determinació sobre el text de reprovació al Sr. Diego Arcos
4. Determinació de l’Ordre del dia del proper Plenari
5. Informacions:
- Sessió Informativa sobre el Programa de Retorn voluntari
- Dates de creació del grup consultor d’interculturalitat
-

Proposta de comunicat per la retallada del pressupost en polítiques
socials i d’integració

6. Precs i preguntes
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1. Premi Consell Municipal d’Immigració
Es presenta una proposta del contingut del Premi Consell Municipal
d’Immigració. S’aproven en línies generals la proposta i s’acorda qui i
com es constituirà el jurat. En aquest sentit els acords foren:
En representació del Ajuntament formarà part del Jurat el Sr. Daniel
de Torres ( Comissionat d’Immigració i Diàleg Intercultural)
En representació de la Comissió Permanent formarà part del Jurat
la Sra. Huma Jamshed (Vicepresidenta del CMIB). La valoració de la
Sra. Huma serà prèviament consensuada amb la resta de la
Comissió Permanent.
Dos persones proposades per l’Ajuntament i dos persones
proposades per la Comissió. En aquests casos s’acorda que hauran
de tenir el consens de tothom.
Com és lògic cap de les persones que composin el jurat poden ser
d’una entitat presentada a rebre premi.
2. Proposta de baixes i entrades d’entitats membres del CMIB
S’informa de la sol·licitud d’entrada com a membre del CMIB de la
FEDEBOL i del Colectivo Maloka. Un cop analitzada la documentació
presentada s’acorda informa positivament l’entrada d’ambdues
entitats al proper Plenari.
S’informa que tal i com es va aprovar a l’últim Plenari del CMIB es va
enviar una carta certificada a les cinc entitats que feia més de dos
anys que no han participat en el CMIB. Dos d’aquestes cinc han
mostrat interès de ser membres del CMIB. A les altres tres entitats es
proposarà en el Plenari la seva baixa definitiva.
3. Determinació sobre el text de reprovació al Sr. Diego Arcos
La Comissió Permanent aprova un comunicat de reprovació al Sr. Diego
Arcos. S’acorda que la vicepresidenta del CMIB ho llegirà al Plenari del
dia 31 de març.
4. Determinació de l’Ordre del dia del proper Plenari
S’aprova afegir a l’ordre del dia del Proper Plenari un punt que fa
referència al comunicat que llegirà la Sra. Huma Jamshed.
5. Informacions:
- Sessió Informativa sobre el Programa de Retorn voluntari
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S’informa de la sessió informativa que tindrà lloc el dia 26 a les 18
hores, també que hi ha unes 70 persones inscrites.
- Dates de creació del grup consultor d’interculturalitat
S’informa de les dates de les sessions de treball del grup consultor per
l’elaboració del Pla Municipal d’interculturalitat: 29 d’abril, 20 de maig i
17 de juny.
-

Proposta de comunicat per la retallada del pressupost en polítiques
socials i d’integració

S’accepta la proposta de crear i convocar la Comissió d’Opinió
d’Urgència amb motiu de l’anunci per part del Ministre de retallar un
30% el pressupost de polítiques socials i d’integració . Es convocarà
pel dilluns 30.

