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Presentació
Les Normes reguladores del Consell Municipal d’Immigració van ser aprovades per acord del Consell Plenari de l’Ajuntament de Barcelona el 22 de
juliol de 1997 inicialment i definitivament el 24 d’octubre del mateix any.

La constitució del Consell Municipal d’Immigració va tenir lloc el 15
de desembre de 1997.
L’any 2008, amb l’acord de tots els agents implicats, es va decidir actualitzar
aquestes normes que, per indicació dels Serveis Jurídics de l’Ajuntament,
es passaven a anomenar Reglament de funcionament intern.
El Reglament de funcionament intern que es presenta a continuació ha estat
elaborat a partir de la participació del conjunt de les entitats del Consell, dels Serveis Jurídics de l’Ajuntament de Barcelona i de la Direcció
d’Immigració del consistori.
Aquest document el va aprovar el plenari del Consell el 17 de febrer de
2011. En aquell moment va començar la seva tramitació administrativa: el
15 de març, com a pas inicial, el va aprovar la Comissió de Cultura, Educació i Benestar Social amb l’acord de tots els grups polítics, i del 8 d’abril
al 14 de maig es va publicar al Butlletí Oficial de la Província per tal de donar
un termini de trenta dies hàbils perquè qualsevol persona o associació hi
pogués presentar al·legacions. No n’hi va haver cap.

L’aprovació definitiva del Reglament de funcionament intern del Consell Municipal d’Immigració es va produir en el Consell Plenari de
l’Ajuntament de Barcelona amb data 30 de setembre de 2011.
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Exposició de motius

REGLAMENT DE FUNCIONAMENT INTERN

El Consell Municipal d’Immigració de Barcelona (CMIB) va néixer l’any 1997
i aquell mateix any, per acord del consell plenari del 24 d’octubre, es van
aprovar les normes reguladores que han mantingut la seva vigència fins
avui. El Consell es va crear amb la voluntat de contribuir al compliment del
mandat de l’article 9.2 de la Constitució espanyola, que atribueix als poders
públics l’obligació de promoure les condicions per tal que la llibertat i la
igualtat de l’individu i dels grups en què s’integra siguin reals i efectives,
remoure els obstacles que n’impedeixin o en dificultin la plenitud i facilitar
la participació dels ciutadans i ciutadanes en la vida política, econòmica,
cultural i social.
L’Estatut d’autonomia de Catalunya estableix, per la seva part, a l’article
43.1, que els poders públics han de promoure la participació social en
l’elaboració, la prestació i l’avaluació de les polítiques públiques, i també
la participació individual i associativa en els àmbits cívic, social, cultural,
econòmic i polític, amb ple respecte als principis de pluralisme, lliure iniciativa i autonomia.
D’acord amb el que es preveu a l’article 2 ter 2 de la Llei orgànica 4/2000,
d’11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers en Espanya i la seva
integració social, segons la redacció donada per la Llei orgànica 2/2009,
d’11 de desembre, les Administracions públiques incorporaran l’objectiu
de la integració entre els immigrants i la societat receptora amb caràcter
transversal a totes les polítiques i serveis públics, tot promovent la participació econòmica, social, cultural i política de les persones immigrades, en els
termes previstos a les lleis i en condicions d’igualtat de tracte.
La ciutat de Barcelona disposa d’un règim especial reconegut a l’article 89
del vigent Estatut d’autonomia de Catalunya: la Carta Municipal de Barcelona, aprovada per la Llei 22/1998, de 30 de desembre, i la Llei estatal 1/2006,
de 13 de març, del règim especial del municipi de Barcelona. L’article 30
de la Carta Municipal garanteix la participació ciutadana, especialment en
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les matèries que afecten més directament la qualitat de vida dels ciutadans.
Per la seva part, els articles 62 i 63 del Decret legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, regulen els òrgans de participació sectorial i les seves funcions.

REGLAMENT DE FUNCIONAMENT INTERN

Per acord del consell plenari de l’Ajuntament de Barcelona de 22 de novembre de 2002, es van aprovar les Normes de participació ciutadana, en les
quals es recull també el compromís adquirit per l’Administració municipal a
la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat, relatiu no
solament a garantir la participació, sinó també a promoure-la activament.
A aquest efecte, a les Normes es disposa que tothom té el dret a intervenir
–directament o mitjançant les associacions ciutadanes– en la gestió dels
assumptes públics, a través dels òrgans, les instàncies o els mecanismes
de participació determinats al reglament, i a poder aportar suggeriments i
propostes tant en l’àmbit de la ciutat com del districte. Així mateix, als articles 19 i següents de les normes esmentades es regula la composició, la
selecció, els òrgans i les funcions dels consells sectorials.
Tant el Pla d’Actuació Municipal 2008-2011, com el Pla de Treball
d’Immigració, del mateix període, com més recentment el Pla Barcelona
Interculturalitat, contenen objectius i mesures relacionades amb el Consell
Municipal d’Immigració. L’eix 1.3 d’aquest últim pla preveu promoure la
ciutadania activa ampliant i reforçant els espais de participació i deliberació
democràtica, garantint que reflecteixin la diversitat sociocultural de la ciutat.
Com a mesura concreta, s’estableix reforçar el paper consultiu del Consell
Municipal d’Immigració respecte de la definició de les polítiques municipals,
com a òrgan representatiu de les entitats d’immigrants de la ciutat, molts
dels quals no tenen drets polítics.
El mateix Consell va aprovar el seu Pla de Treball 2008-2011 basat en quatre eixos: foment i suport de l’associacionisme i de noves formes de participació, plena ciutadania, funcionament intern i interculturalitat. Entre les
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mesures previstes a l’eix del funcionament intern es va preveure actualitzar
i consensuar les seves normes reguladores per tal d’ajustar-les a la realitat
institucional (decàleg ètic de les associacions de Barcelona), social i associativa actual.

REGLAMENT DE FUNCIONAMENT INTERN

A la sessió plenària del 5 de novembre de 2009 es va formalitzar aquest
encàrrec a la secretaria del Consell per dur-lo a terme durant l’any 2010.
S’ha fet un especial esforç per arribar a un consens amb les entitats en allò
relatiu a procediments i mecanismes de participció. Aquest Reglament de
funcionament intern, com s’anomenarà a partir d’ara, constitueix una revisió i actualització de la normativa vigent, realitzada amb una metodologia
participativa dels òrgans i entitats que conformen el Consell, amb l’objectiu
d’adequar-se i donar resposta a les noves realitats i reptes que es presenten.
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Títol I. Disposicions generals
Article 1r. Naturalesa
1. El Consell Municipal d’Immigració de Barcelona és un òrgan consultiu i
de participació sectorial creat de conformitat amb el què preveuen els articles 12 de les Normes reguladores de la participació ciutadana, i 62 i 63 del
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la
Llei municipal i de règim local de Catalunya.

REGLAMENT DE FUNCIONAMENT INTERN

2. Aquest Consell es crea amb la voluntat de l’Ajuntament de Barcelona de
contribuir al compliment del mandat contingut als articles 9.2 de la Constitució espanyola i 43.1 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya.
3. L’Ajuntament crea aquest òrgan assessor i de participació, com
a competència pròpia, com un dels mecanismes necessaris per assolir que Barcelona sigui una ciutat plural i integradora amb les persones immigrades, les minories ètniques i, en general, amb totes
les cultures. En aquest sentit, el Consell es proposa com un pont
entre l’Ajuntament de Barcelona i el col·lectiu de persones immigrades
per tal d’assolir la igualtat de drets i oportunitats de les persones i el reconeixement de la diversitat, i així construir una ciutat més cohesionada i justa.
4. Els propòsits o objectius del Consell Municipal d’Immigració són els següents:
		
		 a. Treballar per la llibertat, la igualtat de drets, deures i oportunitats
			 per a totes les persones immigrades.
		 b. Combatre el racisme social i institucional, la discriminació i la
			 xenofòbia.
		 c. Promoure accions i iniciatives que fomentin la interculturalitat.
		 d. Facilitar la participació en la vida política, social i econòmica de les
			 entitats i de les persones immigrades.
		 e. Promoure el diàleg social per al reconeixement de totes les diversi			 tats.
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Article 2n. Funcions

REGLAMENT DE FUNCIONAMENT INTERN

1. Són funcions del Consell Municipal d’Immigració de Barcelona:
		
		 a. Vetllar pel foment de la participació de les persones immigrades en el
			 teixit associatiu de la ciutat.
		 b. Treballar perquè en el Consell Municipal d’Immigració hi hagi una
			 presència representativa dels diferents col·lectius d’immigrants i, en
			 definitiva, de la realitat social de la ciutat.
		 c. Assessorar, recomanar i cooperar en les polítiques, els plans i els
			 programes municipals.
		 d. Dur a terme el seguiment i la valoració de les polítiques, els plans i els
			 programes municipals.
		 e. Apropar i connectar el sector associatiu que treballa per a la immigra			 ció amb les institucions públiques.
		 f. Crear coneixement sobre les realitats dels col·lectius d’immigrants o
			 les temàtiques entorn d’aquest fenomen.
		 g. Promoure i impulsar projectes i estratègies entorn de la finalitat o
			 naturalesa del Consell.
		 h. Emetre informes i els posicionaments del Consell sobre plans, lleis i
			 altres temes d’interès per a la ciutadania en aquesta matèria.
		 i. Emetre dictàmens sobre les actuacions municipals corresponents de
			 les polítiques municipals d’immigració.
2. Els informes i dictàmens del Consell Municipal d’Immigració adreçats
als òrgans de govern municipal tindran rang de recomanació i no seran en
cap cas vinculants.
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Títol II. Composició i selecció
Article 3r. Composició
1. El Consell Municipal d’Immigració estarà presidit per l’alcalde o alcaldessa, que podrà delegar en un regidor o regidora responsable en matèria
d’immigració.

REGLAMENT DE FUNCIONAMENT INTERN

2. Les vicepresidències del Consell seran dues:
		
		 a. La vicepresidència primera serà assumida per un membre del Con			 sell representant del sector associatiu. L’elecció es farà entre tots els
			 membres de l’esmentat sector associatiu a l’inici de cada mandat.
		 b. El vicepresident o vicepresidenta segon serà el comissionat o comis			 sionada de l’alcaldia per a la Immigració, o qui n’ocupi un càrrec
			 equivalent.
3. Els vocals del Consell Municipal d’Immigració seran els següents:
		
		 a. Un regidor o regidora en representació de cada un dels grups muni			 cipals presents al consistori.
		 b. Un representant de cada una de les entitats i associacions
			 d’immigrants que formin part del Consell.
		 c. Un representant de cada una de les entitats veïnals, cíviques, cultu			 rals i sindicals representatives en l’àmbit territorial de la ciutat, d’un
			 sector o una temàtica concreta, i que disposin de vocalies específi			 ques per al sector de població de les persones immigrades, que for			 min part del Consell.
		 d. Un representant de cada una de les entitats d’acollida i de les que
			 treballen per a les persones sol·licitants d’asil, que formin part del
			 Consell.
		 e. Experts i personalitats de vàlua reconeguda en matèria d’immigració.
4. La secretaria serà exercida per un vocal del Consell o per una persona al
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servei de l’Ajuntament. En aquest últim cas ha d’assistir a les sessions amb
veu però sense vot.
5. Podran participar en les sessions del Consell, amb veu i sense vot, fins a
un total de deu persones al servei de l’Ajuntament de Barcelona, designades
per la presidència.

REGLAMENT DE FUNCIONAMENT INTERN

Article 4t. Dels representants dels grups municipals presents al consistori
1. Els vocals representants dels grups municipals al consistori han de ser
proposats pel grup al qual pertanyin. Llevat de qui assumeixi la presidència,
els representants municipals actuaran amb veu però sense vot.
2. Podran exercir la seva representació durant tot el mandat.

Article 5è. Dels representants de les entitats d’immigrants
1. Els vocals representants de les entitats d’immigrants de la ciutat de Barcelona seran designats per l’entitat que representin.
2. Els requisits que han de reunir les entitats per ser admeses al Consell
Municipal d’Immigració són els següents:
		 a.
			
			
		 b.
		 c.
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S’ha de tractar d’una entitat, o federació d’entitats, de caràcter social,
cívic, esportiu o cultural de l’àmbit del col·lectiu d’immigrants, legalment constituïda i sense afany de lucre.
La seu social ha d’estar a la ciutat de Barcelona.
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 ser-ne membre de ple dret.
3. Cada una d’aquestes entitats tindrà un representant com a vocal en el
Consell i, si es tracta d’una federació hi haurà un sol representant per a totes
les entitats que en formin part.
4. El procediment que s’ha de seguir per a l’admissió d’una entitat o una
federació d’entitats al Consell Municipal d’Immigració és el següent:
REGLAMENT DE FUNCIONAMENT INTERN

		 a. La sol·licitud s’ha de fer mitjançant un escrit adreçat a la secretaria
			 del Consell.
		 b. Junt amb la sol·licitud s’ha de presentar la documentació següent:
			 b1. Estatuts de l’entitat amb acreditació de la seva inscripció al regis				 tre d’associacions corresponent.
			 b2. Documentació acreditativa de l’activitat desenvolupada durant els
				 dos darrers anys.
			 b3. Acord de la junta directiva de l’entitat en el sentit de voler formar
				 part del Consell. Les federacions d’entitats, a més, hauran de pre				 sentar una relació de les entitats que en formen part.
		 c. La secretaria del Consell comprovarà la concurrència dels requisits
			 abans esmentats i en donarà compte a la comissió permanent, que
			 formularà la proposta d’acord corresponent en la sessió plenària
			 següent del Consell, en un d’aquests sentits:
			 c1. Admissió de l’entitat com a membre del Consell Municipal
				 d’Immigració.
			 c2. Admissió de l’entitat al Consell Municipal d’Immigració, en qualitat
				 d’observadora, perquè no s’ha acreditat l’exercici de la seva acti				 vitat durant el període de dos anys de manera continuada; pas				 sarà a formar-ne part com a membre de ple dret un cop transco				 rregut el període esmentat.
			 c3. Desestimació de la sol·licitud d’admissió, que haurà de ser moti				 vada.
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		 d. El Consell, en sessió plenària, adoptarà l’acord que procedeixi per
			 majoria simple.

REGLAMENT DE FUNCIONAMENT INTERN

5. Les entitats d’immigrants podran ser membres del Consell Municipal
d’Immigració de manera indefinida. Tanmateix, en el cas que durant el període de dos anys hagin deixat d’assistir, de manera injustificada, a totes les
sessions del plenari o dels grups de treball a què hagin estat degudament
convocades, es podrà iniciar 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 en les seves activitats, i
hauran d’assistir a la següent sessió que es convoqui. En el cas contrari se’ls
donarà de baixa.

Article 6è. Dels representants d’altres tipus d’entitats representatives, en l’àmbit territorial de la ciutat, d’un sector o
d’una temàtica concreta
1. Formen part d’aquest grup els representants de les entitats veïnals, cíviques, culturals i sindicals, representatives del seu sector en l’àmbit territorial
de la ciutat i que disposin de vocalies i/o agrupacions específiques del sector
de població de les persones immigrades.
2. El procediment d’admissió al Consell Municipal d’Immigració serà el
previst a l’article 5è. 3 d’aquest Reglament, amb les especificitats següents:
		 a.
			
		 b.
			
			

La sol·licitud l’haurà de fer alguna de les entitats membres, segons el
que refereix l’article anterior.
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 les persones immigrades.

3. També els serà d’aplicació el que disposa el paràgraf 5 de l’article 5è.
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Article 7è. Dels representants de les entitats d’acollida i de
les que treballen per a les persones sol·licitants d’asil
1. Poden pertànyer a aquest grup d’entitats les següents:
Aquelles entitats que es consideren d’acollida perquè, tot i no estar
formades majoritàriament per persones immigrades, tenen per
objecte treballar per a la plena integració d’aquestes persones
en la societat d’acollida, amb igualtat de drets i deures, i formen
part de la xarxa d’entitats d’acollida promoguda per l’Ajuntament
de Barcelona, d’acord amb el Pla Municipal d’Acollida.
Entitats l’objecte de les quals sigui l’assessorament jurídic i
l’acompanyament de les persones sol·licitants d’asil o protecció
internacional.

REGLAMENT DE FUNCIONAMENT INTERN

		 a.
			
			
			
			
			
		 b.
			
			

2. Els requisits que han de reunir les entitats esmentades per ser admeses
al Consell Municipal d’Immigració són els següents:
		 a.
			
		 b.
		 c.
			
		 d.
			
			

S’ha de tractar d’entitats legalment constituïdes i sense afany de
lucre.
La seu social ha d’estar a la ciutat de Barcelona.
Han d’acreditar la seva activitat a la ciutat durant un mínim de cinc
anys.
El nombre d’aquestes entitats al Consell Municipal d’Immigració
no serà superior al 25% del total de les entitats de persones
immigrants membres, descrites a l’article 5è.

3. El procediment d’admissió al Consell Municipal d’Immigració serà el previst a l’article 5è. 3 d’aquest Reglament, amb les especificacions següents:
		 a. A l’inici de cada mandat s’obrirà un període de presentació de
			 sol·licituds d’ingrés per part d’aquestes entitats.
		 b. Caldrà acreditar l’activitat continuada durant un període de cinc anys.
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		 c.
			
			
			

En el cas que s’admeti un nombre d’entitats d’aquesta mena que
excedeixi el percentatge del 25% —previst a l’apartat d. del punt
anterior—, en igualtat de condicions tindrà preferència l’entitat que
hagi presentat la sol·licitud amb anterioritat.

REGLAMENT DE FUNCIONAMENT INTERN

4. Aquestes entitats podran ser membres del Consell Municipal
d’Immigració durant un mandat complet. També els serà d’aplicació el que
es disposa al paràgraf 5 de l’article 5è.

Article 8è. Experts i personalitats de vàlua reconeguda
1. Han de formar part del CMIB, a títol individual, experts i personalitats de
vàlua reconeguda dins del sector específic de la immigració, en un percentatge no superior a un terç de tots els membres del Consell.
2. El procediment per la seva incorporació al Consell serà el següent:
		 a.
			
			
			
		 b.
			
			
		 c.
			
			
		 d.
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Formularà la sol·licitud un membre de ple dret del Consell Municipal
d’Immigració, mitjançant un escrit adreçat a la secretaria en el qual
exposarà la trajectòria professional de la persona proposada i els motius pels quals se sol·licita la seva incorporació.
Mitjançant la secretaria del Consell aquesta sol·licitud es posarà en
coneixement de l’expert o personalitat proposada, per tal que manifesti, si és el cas, la seva conformitat.
La sol·licitud presentada junt amb la resta de la documentació acreditativa de les actuacions desenvolupades se sotmetrà a informe de
la comissió permanent.
En el cas que l’informe sigui positiu se sotmetrà la proposta a la decisió del consell plenari. La decisió s’haurà d’adoptar per majoria simple.

3. Aquestes persones podran formar part del Consell durant un mandat o
més.
4. Podran causar-ne baixa a sol·licitud dels mateixos interessats i per acord
dels membres del Consell.

REGLAMENT DE FUNCIONAMENT INTERN
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Títol III. Organització i funcionament
Article 9è. Òrgans
1. En són òrgans del Consell la presidència, les vicepresidències, el plenari,
la comissió permanent, la comissió d’opinió d’urgència i la secretaria.

REGLAMENT DE FUNCIONAMENT INTERN

2. L’Ajuntament posarà a disposició del Consell Municipal d’Immigració de
Barcelona els recursos humans i mitjans materials necessaris per donar
suport, impuls i dinamització als seus òrgans.
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Capítol 1. La presidència i les vicepresidències
Article 10è. La presidència
1. La presidència, assistida per la vicepresidència, dirigeix el Consell i
n’assumeix la representació, la convocatòria, l’establiment de l’ordre del dia,
la presidència de les sessions, el trasllat de les propostes als òrgans de gestió i de govern municipal, i la resta de funcions que li són pròpies en relació
amb el funcionament d’un òrgan col·legiat, com ara la utilització del vot de
qualitat en cas d’empat. A més, exercirà totes les atribucions que el plenari
li delegui.
REGLAMENT DE FUNCIONAMENT INTERN

2. La presidència i les vicepresidències són responsables de promoure i
articular la participació de les associacions del sector en el funcionament i
el debat del Consell.

Article 11è. Les vicepresidències
1. Els vicepresidents primer i segon duran a terme funcions d’assistència i
col·laboració amb la presidència, a més de les que aquest òrgan els pugui
delegar.
2. El càrrec de vicepresident tindrà una duració de dos anys, i en podrà ser
reelegida la mateixa persona per a un altre període amb un màxim de dos
anys.
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Capítol 2. El consell Plenari
Article 12è. Composició
1. El Consell Plenari és l’òrgan de màxima representació del Consell Municipal d’Immigració de Barcelona.
2. Integren el Consell Plenari:

REGLAMENT DE FUNCIONAMENT INTERN

		 • El president o presidenta
		 • Els vicepresidents
		 • Els vocals:
			 a.
				
			 b.
				
			 c.
				
				
			 d.
				
				
			 e.
				

Un regidor o regidora en representació de cada un dels grups
municipals presents al consistori.
Un representant de cada una de les entitats i associacions
d’immigrants que formen part del Consell.
Un representant de cada una de les entitats veïnals, culturals i
disposen de vocalies específiques del sector de població de les
persones immigrades, que formin part del Consell.
Un representant de cada una de les entitats d’acollida i de les que
treballen per a les persones sol·licitants d’asil o protecció subsidiària.
Experts i personalitats de vàlua reconeguda en matèria
d’immigració.

		 • El secretari o secretària

Article 13è. Competències del plenari
El plenari, com a òrgan de màxima representació del Consell Municipal
d’Immigració, té encomanades les funcions següents:
		 a. L’adopció dels acords relatius a les funcions del Consell relacionades
			 amb l’article 2n. 1 d’aquest Reglament.
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L’elecció del vicepresident o vicepresidenta primer.
L’aprovació de noves incorporacions de membres del Consell, així
com de les baixes.
L’aprovació del Pla de treball del Consell Municipal d’Immigració de
Barcelona per a cada mandat.
L’aprovació de la memòria anual del Consell Municipal d’Immigració.
L’aprovació del seu propi reglament de funcionament intern, prèvia a
la del Consell Plenari de l’Ajuntament de Barcelona.
L’elecció anual de l’entitat que ha de ser objecte de la menció especial del Premi Consell Municipal d’immigració.
L’aprovació de dictàmens i informes.

REGLAMENT DE FUNCIONAMENT INTERN

		 b.
		 c.
			
		 d.
			
		 e.
		 f.
			
		 g.
			
		 h.

Article 14è. Convocatòria de les sessions
1. La convocatòria de les sessions, amb el corresponent ordre del dia,
haurà de ser notificada als membres del plenari amb una antelació mínima
de quinze dies hàbils, excepte en el cas de les sessions extraordinàries, que
es convocaran cinc dies hàbils abans.
2. La documentació corresponent a cada sessió s’haurà de lliurar als membres amb una antelació mínima de tres dies hàbils.
3. La convocatòria s’haurà de fer preferentment per mitjans electrònics. En
el cas que no sigui possible, es podrà fer de qualsevol altra forma d’acord
amb la normativa vigent sobre procediment administratiu. La documentació
podrà estar disponible a la web municipal, l’accessibilitat i seguretat de la
qual s’haurà de garantir.
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Article 15è. Constitució del consell plenari
1. Per a la constitució vàlida del consell plenari en primera convocatòria,
als efectes de la celebració de sessions i deliberacions i de la presa d’acords,
es requereix la presència dels titulars de la presidència i de la secretaria, o
de qui els substitueixi, i de la meitat, com a mínim, dels seus membres.

REGLAMENT DE FUNCIONAMENT INTERN

2. En segona convocatòria, el plenari es constituirà vàlidament amb
l’assistència d’una tercera part dels seus integrants.

Article 16è. Règim de les sessions
1. Les sessions del plenari poden ser ordinàries o extraordinàries. Se celebraran dues sessions ordinàries a l’any. Les sessions extraordinàries seran
convocades per la presidència, a iniciativa pròpia o a sol·licitud d’un mínim
d’una quarta part dels membres del consell plenari.
2. En els casos d’absència, vacant o malaltia o per qualsevol altra causa
justificada, la persona que ocupa la presidència ha de ser substituïda per les
que ocupin les vicepresidències primera i segona segons l’ordre de nomenament; si no n’hi ha, pel vocal o la vocal amb més antiguitat i, si dos o més
en tenen la mateixa, pel de més edat.
3. Les entitats, associacions i organitzacions representades al Consell designaran els vocals titulars i podran designar també els seus suplents en
casos d’absència, vacant, malaltia o un altra causa justificada.
4. La persona que ocupa la secretaria podrà ser substituïda per un altra
persona al servei de l’Administració.
5. Podran assistir a les sessions del consell plenari persones que no en
formin part, prèvia autorització i merament com a observadores.
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Article 17è. Adopció d’acords i règim de votacions
1. Els acords del consell plenari s’adoptaran per majoria simple de vots. En
cas d’empat, el vot de la presidència dirimeix el resultat de la votació.
2. Només s’hi poden tractar els assumptes que figuren a l’ordre del dia,
tret que hi estiguin presents tots els membres i es declari la urgència de
l’assumpte amb el vot favorable de la majoria absoluta.
REGLAMENT DE FUNCIONAMENT INTERN

3. Els vocals que facin constar en acta el seu vot desfavorable o la seva
abstenció en relació amb l’acord adoptat quedaran exempts de la responsabilitat que se’n pugui derivar.
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Capítol 3. La comissió permanent
Article 18è. Composició
1. El Consell Municipal d’Immigració ha d’escollir una comissió permanent,
amb les funcions i la composició que es determina a continuació.
2. La comissió permanent estarà integrada per:
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		 •
			
		 •
		 •
			
		 •
			
		 •
		 •

El president o presidenta del Consell Municipal d’Immigració, que
podrà delegar en un dels vicepresidents.
Els vicepresidents primer i segon, si escau.
El vocal que hagi exercit com a vicepresident primer, en el període
immediatament anterior.
Els vocals representants de les dues entitats sindicals amb més nombre d’afiliats a la ciutat de Barcelona, que formin part del Consell.
Set (7) vocals representants de les entitats membres del Consell.
El secretari o secretària.

Article 19è. Selecció dels vocals representants de les entitats
Els representants de les entitats membres de la comissió permanent han de
ser escollits pel consell plenari, en la primera sessió del mandat, d’entre les
persones que es presentin candidates. Així, formaran part del Consell els
representants de les entitats més votades de cada un dels grups següents:
1. Un representant de les entitats del col·lectiu d’immigrants per cadascun
dels continents geogràfics següents: Àfrica, Amèrica, Àsia i Europa.
2. Un dels vocals representants de les entitats d’acollida o de les que treballen per a les persones sol·licitants d’asil o de les entitats veïnals, cíviques
o culturals representatives del sector en l’àmbit territorial de la ciutat, que
formin part del Consell.
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3. Dos vocals més, representants de les entitats de qualsevol tipus que
hagin estat més votades.
En el cas que no hi hagi candidats dels grups 1 o 2, per cobrir el nombre
de vocals previstos per a cada grup s’escolliran més vocals del grup 3 fins
completar el nombre total de set (7).

REGLAMENT DE FUNCIONAMENT INTERN

Per poder ser candidates a formar part de la comissió permanent, les entitats hauran de tenir una antiguitat mínima de tres anys com a membres del
Consell Municipal d’Immigració i haver mantingut una actitud participativa
en les diferents activitats del Consell.
Els representants de les entitats podran formar part de la comissió permanent durant tot el mandat, i podran ser reelegits per a un altre com a màxim.
Podran deixar de formar part de la comissió permanent les entitats membres que ho sol·licitin i aquelles que no hagin assistit —i no ho hagin justificat— a cap de les sessions que s’hagin celebrat durant el termini d’un any.
La proposta corresponent l’haurà d’aprovar el consell plenari. En substitució
dels vocals que surtin es nomenaran els representants de les següents entitats més votades, dintre del grup al qual pertanyin aquells.

Article 20è. Competències de la comissió permanent
La comissió permanent és l’òrgan responsable d’articular els mecanismes
que possibilitin assolir les funcions que té encomanades el Consell Municipal d’Immigració de Barcelona.
La comissió permanent tindrà les funcions següents:
1. L’elaboració de dictàmens, propostes de resolució i informes sobre les
matèries competència del plenari.
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2. L’aprovació de les propostes realitzades per la secretaria tècnica, i que
no siguin competència del plenari, com ara les següents:

REGLAMENT DE FUNCIONAMENT INTERN

		 a.
		 b.
			
		 c.
			

Aprovació de la metodologia de realització del pla de treball.
Aprovació de les línies generals de la memòria per presentar al
plenari.
Decidir la composició del jurat del Premi Consell Municipal
d’Immigració.

Article 21è. Règim de sessions
1. La convocatòria de les sessions, amb el corresponent ordre del dia,
s’haurà de notificar als membres amb una antelació mínima de cinc (5)
dies, tret dels casos d’urgència, apreciada per la presidència, i que s’haurà
de fer constar a la convocatòria.
2. Les sessions podran ser ordinàries i extraordinàries. Les ordinàries seran
cada dos mesos, amb un total de sis a l’any.
3. Quant a la resta de les qüestions relatives al règim de sessions, adopció
d’acords i règim de votacions, serà d’aplicació el que es disposa als articles
16 i 17 d’aquest Reglament per al funcionament del plenari.
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Capítol 4. De la secretaria tècnica i els grups
de treball
Article 22è. La secretaria tècnica
Les funcions del secretari o secretària del Consell Municipal d’Immigració
són les següents:
1. Vetllar per la consolidació i ampliació de membres del Consell.
2. Assessorar i donar suport tècnic a tots els membres del Consell en tots
aquells temes que tinguin relació amb l’objecte i competències del Consell.
REGLAMENT DE FUNCIONAMENT INTERN

3. Impulsar i dinamitzar les tasques dels diferents grups de treball, i fer-ne
el seguiment, especialment pel que fa a l’elaboració de propostes i projectes.
4. Articular els mecanismes que garanteixin la comunicació, coordinació i
relació amb altres dependències municipals.
5. Dur a terme la convocatòria de les sessions per ordre de la presidència.
6. Aixecar acta de les sessions. Custodiar i arxivar les actes.
7. Procurar que es practiquin els actes de comunicació necessaris.
8. Complir la resta de funcions inherents al càrrec.

Article 23è. Els grups de treball
A proposta de la comissió permanent o de la presidència, el consell plenari
podrà acordar la constitució de grups de treball, als quals podran assistir els
membres del Consell que ho sol·licitin, així com altres persones expertes en
la matèria que es tracti o que hi puguin fer aportacions.
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Capítol 5. De la comissió d’opinió d’urgència
Article 24è. La comissió d’opinió d’urgència
Davant la producció de situacions o esdeveniments de caràcter excepcional
que afectin directament els drets o els interessos de les persones immigrades o dels sol·licitants de protecció internacional, es podrà constituir la
comissió d’opinió d’urgència per tal d’emetre comunicats que facin palesa la
posició i l’opinió del Consell Municipal d’Immigració al respecte.
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La comissió estarà formada pel president del Consell Municipal d’Immigració,
que podrà delegar en un dels vicepresidents, el secretari o secretària i els
vocals representants de com a mínim vuit entitats del consell plenari, quatre
de les quals hauran de ser membres també de la comissió permanent.

Article 25è. Convocatòria i funcionament
La comissió d’opinió d’urgència podrà ser convocada a proposta de la presidència del Consell, per acord del consell plenari o de la comissió permanent, i a sol·licitud d’un mínim de vuit entitats membres del Consell.
La convocatòria de les sessions, amb el corresponent ordre del dia, haurà de
ser notificada als membres amb una antelació mínima de 24 hores.
Els acords relatius al contingut del comunicat que hagi de ser emès i a la
seva difusió s’adoptaran per majoria de vots de dues terceres parts dels
assistents.
Els acords que s’hi adoptin seran comunicats a totes les entitats membres
del Consell i es donarà compte del seu contingut al consell plenari.
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Disposició addicional primera
En tot allò no previst en aquest Reglament seran d’aplicació les Normes reguladores de la participació ciutadana aprovades pel plenari del Consell Municipal de 22 de novembre de 2002, sens perjudici del que disposa l’article
13.1 i disposicions concordants de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

REGLAMENT DE FUNCIONAMENT INTERN

29

Disposició addicional segona

REGLAMENT DE FUNCIONAMENT INTERN

En el cas que es constitueixi algun consell de districte per a temes relacionats amb la immigració en el seu àmbit territorial, podrà tenir un representant en el Consell Municipal d’Immigració de Barcelona.
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Disposició derogatòria
Queden derogades les Normes reguladores del Consell Municipal
d’Immigració de Barcelona aprovades definitivament pel consell plenari de
l’Ajuntament de Barcelona de 24 d’octubre de 1997.

REGLAMENT DE FUNCIONAMENT INTERN
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Disposició final

REGLAMENT DE FUNCIONAMENT INTERN

Aquest Reglament entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona.

32

33

Llistat d’entitats membres del Consell Municipal
d’Immigració (novembre de 2011)
• Associació Catalana per la Integració 		
d’Homosexuals, Bisexuals i Transexuals
Immigrants (ACATHI)
• Asociación Sociocultural y de Cooperación
al Desarrollo por Colombia e Iberoamérica
(ACULCO)
• Associació d’Ajuda Mútua d’Immigrants 		
a Catalunya - Unió General de Treballadors
(AMIC-UGT)

• Associació de Treballadors Pakistanesos
de Catalunya
• Associació d’Immigrants Saharauis de
Catalunya (AISAC)
• Associació Shur Rong Acadèmia Cultural
• Associació Sociocultural Ibn Batuta

• Asociación Amistad de las Mujeres
Filipinas

• Associació WAFAE

• Asociación Casal Colombiano

• Asociación de Trabajadores e Inmigrantes
Marroquíes en Cataluña (ATIMCA)

• Asociación Cultural Social y Arte Culinario
de Honduras y Amigos

• Casa Eslava

• Asociación de Ecuatorianos en Catalunya

• CCOO Barcelonès. Departament
d’Immigració

• Asociación de Jóvenes Ecuatorianos en
Catalunya (JOVECU)

• Centre Bolivià Català

• Asociación de Mujeres Empresarias Chinas
y Españolas

• Centre Cultural d’Ucraïna a Catalunya
• Centro Filipino - Tuluyan San Benito

• Asociación de Mujeres E’Waiso Ipola

• Centro Peruano de Barcelona

• Asociación Intercambio Cultural
China-España

• Colectivo Maloka (Mujeres P’alante)

• Asociación Intercultural Latinoamericana 		
Dosmundosmil
• Associació Romanesa de Catalunya
(ASOCROM)
• Associació de Suport a les Organitzacions
Populars Xilenes (ASOPXI)
• Associació Catalana de Residents
Senegalesos
• Associació Catalunya-Líban
• Associació Cultural Educativa i Social
Operativa de Dones Paquistaneses
(ACESOP)
• Associació Cultural Mexicanocatalana
(MEXCAT)
• Associació Cultural Riebapua Comunitat 		
Bubi a Catalunya
• Asociación de la Comunidad Dominicana
en Cataluña
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• Associació de Paisans de Zhejiang a
Catalunya

• Colectivo Tripartito
(Angola – Congo – R.D. Congo)
• Consell de la Joventut de Barcelona
• Federación de Asociaciones Americanas
en Catalunya (FASAMCAT)
• Federació d’Assosiacions de Veïns i Veïnes
de Bercelona (FAVB)
• Federació d’Entitats Bolivianes a Catalunya
(FEDEBOL)
• Federación de Entidades Latinoamericanas
de Cataluña (FEDELATINA)
• Federació d’Entitats Peruanes a Catalunya
(FEPERCAT)
• Fundación Juan Pablo II
• Red Solidaria Argentina en Barcelona
• Taller Ecuatoriano de Arte y Cultura (TEAC)
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www.bcn.cat/novaciutadania

