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Procediment i requisits d'ingrés i de baixa al Consell
Municipal d'Immigració de Barcelona
El Consell Municipal d’Immigració de Barcelona està format per diferents tipus
d’entitats:
A. Entitats d’immigrants
B. Entitats representatives, en l’àmbit territorial de la ciutat, d’un sector a
d’una temàtica concreta
C. Entitats d’acollida i de les que treballen per a les persones sol·licitants
d’asil
Els requisits i el procediment per formar part com a entitat membre segons el
Reglament de Funcionament Intern1 són:

REQUISITS
Són requisits generals per a totes les entitats:
- S’ha de tractar d’una entitat legalment constituïda i sense afany de lucre.
- La seu social ha d’estar a la ciutat de Barcelona.
Els requisits específics segons el tipus d’entitat són:
A. Entitats d’immigrants
- L’entitat ha d’acreditar la seva activitat a la ciutat durant un mínim de dos
anys de manera continuada. Si no pot complir aquest requisit podrà formar
part del Consell com a entitat observadora, fins que transcorri el termini
necessari per a ser membre de ple dret.
B. Entitats representatives, en l’àmbit territorial de la ciutat, d’un sector o d’una
temàtica concreta
- Entitats veïnals, cíviques, culturals i sindicals, representatives del seu sector
en l’àmbit territorial de la ciutat
- Disposar de vocalies i/o agrupacions específiques del sector de població
de les persones immigrades.
C. Entitats d’acollida i de les que treballen per a les persones sol·licitants d’asil
- Ha d’acreditar la seva activitat a la ciutat durant un mínim de cinc anys.
- El nombre d’aquestes entitats no serà superior al 25% del total de les
entitats d’immigrants membres.
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PROCEDIMENT PER A L’ADMISSIÓ I INCORPORACIÓ:
De manera general el procediment per a l’admissió i incorporació de les entitats és el
següent:
1. La sol·licitud s’ha d’adreçar a la Secretaria del Consell (més endavant es
descriuen especificitats segons el tipus d’entitat)
2. Junt amb la sol·licitud, s’ha de presentar la següent documentació:
a) Estatuts de l’entitat amb acreditació de la seva inscripció al Registre
d’associacions corresponent.
b) Documentació acreditativa de l’activitat realitzada durant els anys
requerits segons el tipus d’entitat.
c) Acord de la junta directiva de l’entitat, en el sentit de formar part del
Consell. Les federacions d’entitats, a més, hauran de presentar una
relació de les entitats que en formen part.
3. La Secretaria del Consell comprovarà el compliment dels requisits i en donarà
compte a la Comissió Permanent, que formularà la corresponent proposta
d’acord, a la següent sessió plenària, en un d’aquests sentits:
a) Admissió de l’entitat com a membre del Consell.
b) Admissió en qualitat d’observadora (no haver estat acreditat
l’exercici de la seva activitat durant el període de dos anys, de manera
continuada, tot passant a formar-ne part, com a membre de ple dret,
un cop transcorregut l’esmentat període).
c) Desestimació de la sol·licitud d’admissió, que haurà de ser motivada.
4. El Consell, en sessió plenària, procedirà a l’adopció de l’acord que procedeixi,
per majoria simple.
Especificitats segons el tipus d’entitat:
A. Entitats d’immigrants
- La sol·licitud l’ha de presentar la pròpia entitat.
B. Entitats representatives, en l’àmbit territorial de la ciutat, d’un sector o d’una
temàtica concreta
- La sol·licitud haurà de ser realitzada per alguna de les entitats membres.
- No caldrà acreditar l’activitat continuada durant el període de dos anys,
però sí el fet de tenir una vocalia o agrupació específica del sector de
persones immigrades.
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C. Entitats d’acollida i de les que treballen per a les persones sol·licitants d’asil
Segons el Reglament el percentatge d’aquest tipus d’entitats no superarà el
25%, respecte les entitats d’immigrants membres. A l’inici de cada mandat
s’obrirà un període de presentació de sol·licituds d’ingrés per part d’aquestes
entitats.
(Per més informació adreceu-vos a la Secretaria del Consell)

DURADA I PROCEDIMENT DE BAIXA
De manera general:
- Les entitats podran ser membres del Consell de manera indefinida (excepte les
entitats tipus C, les especificitats queden recollides seguidament).
- En el cas que durant el període de dos anys hagin deixat d’assistir, de manera
injustificada, a totes de les sessions del plenari, o dels grups de treball, podrà
iniciar-se el procediment per donar-les de baixa. A tal efecte, se’ls requerirà que
ratifiquin per escrit la seva voluntat de pertànyer al Consell Municipal d’Immigració
i de participar a les seves activitats, tot havent d’assistir a la següent sessió que es
convoqui. En cas contrari, se’ls hi donarà de baixa.
Especificitats segons el tipus d’entitat:
C. Entitats d’acollida i de les que treballen per a les persones sol·licitants d’asil
- Aquestes entitats podran ser membres del Consell Municipal d’Immigració
durant un mandat complet.
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