Plenari
Consell Municipal
d’Immigració
Direcció de Drets de Ciutadania

RESUM DELS PRINCIPALS CONTINGUTS DE LA SESSIÓ

4 de març de 2020

ORDRE DEL DIA:
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior
2. Informe de Presidència i vicepresidència
3. Informe i propostes sobre Persones migrades i envelliment (Gabriela
Gómez)
4. Breu valoració de la Trobada BCN Ciutat diversa CMIB 2019 i
presentació documents audiovisuals
5. Aprovació, si s’escau, de la proposta de nova denominació del Consell
d’Immigració
6. Aprovació, si s’escau, de la proposta de nou Reglament del Consell
7. Valoració del Pla de treball CMIB 2016-2019 i procés d’elaboració nou
Pla 2020-23
8. Proposta d’incorporació d’entitats al CMIB
9. Informacions
 Nou tema de treball del Consell per 2020
10. Precs i preguntes
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Informe de Presidència i
vicepresidència
Veure resum a Acta del Plenari
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03
Informe i propostes sobre
Persones migrades i envelliment

Gabriela Gómez. Sociòloga
Veure presentació
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Breu valoració de la Trobada BCN
Ciutat diversa CMIB 2019 i presentació
documents audiovisuals
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Trobada BCN Ciutat diversa 2019:
Video i reportatge gràfic
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Trobada BCN Ciutat diversa 2019:
Video i reportatge gràfic
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Trobada BCN Ciutat diversa 2019: INDICADORS (1)

Trobada BCN Ciutat Diversa 2019 - INDICADORS
INDICADORS

2019

% variació

Dades de participació
16.500

Públic assistent

9,3%
83,3%
del total

Entitats del CMIB participants a l'acte
Entitats i institucions col·laboradores Trobada
Total entitats

10

11,1%

55

12,2%

Voluntariat (aprox.)

500

0,0%

Activitats

45

12,5%

El 2019 s'ha modificat estrucutra i ventall

Total activitats
Un món d'activitats (al vltant carpes)
Desfilades
Photocalls
Gaudim de la diversitat
L'espai de les llengües
Coneguem els nostres drets
Salaut i benestar
Què et sembla si en parlem?
Tema any: ens apropem a les persones grans

107

18,9%

26

-21,2%

2
2
2
7
2
2
4
5
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Trobada BCN Ciutat diversa 2019: INDICADORS (2)
Auditori

8

Entitats participants a l'Auditori
Taules rodones o col.loquis
Audiovisuals
Teatre forum

Actuacions
Punt d'informació (temàtiques)
Exposicions
Ludoteca
Racó escènic
Tallers infantils i familiars
Jocs tradicionals
Biblioteca Vivent: organitzat per ACATHI

60,0%

19
5
2
1

23
8
3
3
6
19
8
20 llibres
persona 180 lectures

Lectura del Manifest del CMIB

1

Participants en la lectura

10 persones > 55a

Programa Interculturalitat

-17,4%

4,5%

50,0%

-9,5%
60,0%

17,6%

1

Dades de l'organització - Grup de treball
Nombre de reunions generals
Nombre de reunions sinèrgies
N. de reunions específiques (Auditori…)
TOTAL

5
8
3

-40,0%

16

0,0%

0,0%
33,3%
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Aprovació, si s’escau, de la proposta
de nova denominació del Consell
d’Immigració

14

ADAPTACIÓ REGLAMENT ÒRGANS AL R.P.C.
ÒRGAN
PARTICIPACIÓ

Pautes/indicacions/guia
Grups de Treball
Comissió Permanent
Revisió Serveis Jurídics
Aprovació Plenari òrgan (per votació)

Procediment i Pla de Treball

PROPOSTA PLÀ DE TREBALL
-

Juliol´19: Creació grups de treballs
Setembre´19: Primera reunió. Explicació dels
objectius, canvis (amb suport de Democràcia Activa)
Treballar 4 sessions com a màxim

Sessions Grups
1a Sessió: Temes d´ interès general. Canvis
composició.

Comissió de govern

-Paper vicepresidències
-Ciutadania individual si/no

APROVACIÓ
INICIAL

Informe sobre l´impacte de la normativa i
informe de gènere (Serveis Jurídics)
Enviament grups polítics (15 dies previs
comissions)

-Funcions: cal afegir co-producció? Informes

2a Sessió : Treball amb esborrany consell i
reglament cooperació. Efectuar esmenes
3a Sessió: redactat provisional

Aprovació inicial Comissió de Plenari

4a Sessió: Reunió de consens

Exposició pública 30 dies
PRESENTACIÓ A COMISSIÓ PERMANENT

Anàlisi al·legacions

APROVACIÓ
FINAL

Resolució de les al·legacions (informe tècnic i
jurídic)

Junta de portaveus
Aprovació definitiva. Plenari Municipal
Publicació al BOP

Si hi ha canvis importants tornar al grup de treball. Si els
canvis són mínims, presentació al Plenari.

TEMES IMPORTANTS
- Preàmbul

- Retorn a 30 dies (per

- Inclusiu i paritari
- Paper rellevant
vicepresidències
- Comissió Permanent:
vetllat per la paritat

escrit?)
- Com es dissol?
- Ciutadania individual (si/no)
- Afegir funcions: concreció,
co-producció...
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Proposta de nova denominació del Consell

CONSELL MUNICIPAL DE
MIGRACIONS I REFUGI
DE BARCELONA

________
CMMIRB

16
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PROPOSTA NOVA MISSIÓ DEL CMMIRB

MISSIÓ.
Article 2. Naturalesa i missió del Consell Municipal de
Migracions i Refugi de Barcelona
2.1. El Consell Municipal de Migracions i Refugi de Barcelona és un òrgan
consultiu i de participació sectorial de ciutat, de caràcter permanent i
durada indefinida, que actua en els àmbits relacionats amb migracions,
refugi, plena ciutadania i igualtat de drets i oportunitats, 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.
2.2. El Consell Municipal de Migracions i Refugi de Barcelona, en tant que
òrgan consultiu, d’incidència i de participació, es constitueix a
l’Ajuntament de Barcelona com un dels mecanismes necessaris per
assolir que Barcelona sigui una ciutat inclusiva amb les persones
migrades o de rerefons migratori, les persones sol·licitants d’asil o
refugiades, les pertanyents a minories ètniques i, en general, amb
qualsevol veí o veïna de la ciutat amb diversitat cultural o d’identitat. En
aquest sentit, el Consell es proposa com a missió contribuir a assolir la
igualtat de drets i oportunitats de les persones, el reconeixement de la
diversitat, la plena ciutadania, la no discriminació, i la construcció d’una
ciutat més cohesionada i justa.
17

05

PROPOSTA NOVA MISSIÓ I OBJECTIUS CMMIRB

OBJECTIUS
2.3. Els propòsits o objectius del Consell Municipal d’Immigració, dins l’àmbit

de la missió definida, són els següents:
a) Treballar per les llibertats, l’equitat en els drets, deures i oportunitats
per a totes les persones definides anteriorment, que inclouen altres
condicions associades a aquests conceptes com poden ser: persones
víctimes de tràfic, persones menors o joves no acompanyades, o
persones apàtrides.
b) Denunciar i combatre tot tipus de racisme, la discriminació, la
xenofòbia o el discurs d’odi, i lluitar contra la instrumentalització
política de la immigració.
c) Promoure polítiques, accions i iniciatives que fomentin la
interculturalitat.
d) Generar incidència per garantir la participació de les entitats i de les
persones migrades en la vida política, social, cultural i econòmica.
e) Impulsar el debat social i polític a la ciutat pel reconeixement de la
diversitat i per fomentar la interacció en tots els àmbits de la societat.
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Aprovació, si s’escau, de la proposta
de nou Reglament del Consell
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PROPOSTA APROVACIÓ NOU REGLAMENT CMMIRB – 2020

PREMISSES:
A partir de les noves Normes de participació (NPC):
 Filosofia: impulsar des de l’Ajuntament la participació i garantir
uns criteris de funcionament. (Per ex. Ordre del dia pactada i enviada amb
antelació, ja es complien en la majoria)

 Vetllar perquè els Consells siguin inclusius i paritaris, hi hem afegit
que vetlli per qualsevol diversitat, d’edat, origen, religió, orientació
sexual,...
 Participació de Ciutadania individual, contemplat com opcional en
NPC, s’ha acordat no recollir-ho en el CMMIRB.
 Retorn per part de responsables polítics municipals. Resposta en
30 dies, per part d’un representant polític.
 Vicepresidència. Potenciar el seu paper.
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PROPOSTA APROVACIÓ NOU REGLAMENT CMMIRB – 2020

PRINCIPALS NOVETATS
 Nova denominació, que cal aprovar en un procediment propi, a
banda de l'aprovació del Reglament
 Nova missió

 Vicepresidència única, associativa. Preferiblement escollida entre
entitats de persones migrades o refugiades
 Adequació dels grups o apartats de membres del Consell
 Modificació del sistema d’incorporació de les entitats d’Acollida i
refugi, per votació 2/3 i sorteig de la resta a partir Fitxes entitats

 Composició de la Comissió Permanent, que s’amplia en alguns
membres representant als diferents apartats del Consell
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PROPOSTA APROVACIÓ NOU REGLAMENT CMMIRB – 2020

VICEPRESIDÈNCIA (ART. 4, 5 i 11)
 4.3. La vicepresidència serà assumida per una persona designada per una
entitat membre del Consell.
 Recaurà preferentment en una persona representant del sector d’Entitats de
persones migrades o refugiades
es respon així a l’objectiu de prioritzar el seu interès, que constitueix la
missió del Consell, i donar el màxim valor i poder a les Entitats de
persones migrades o refugiades, que constitueixen el volum i
percentatge més elevat entre els grups o apartats al Consell.

 5.1. L’elecció de la vicepresidència s’ha de produir en la primera sessió del
Ple del Consell que se celebri just després de les eleccions municipals. La
durada del seu càrrec serà de dos anys, i podrà ser reelegida la mateixa
persona per un altre període màxim de dos anys.
 11.1. Durà a terme funcions de col·laboració i d’assistència a la Presidència, i
presidirà el Ple i la Comissió Permanent en cas d’absència de la presidència.
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PROPOSTA APROVACIÓ NOU REGLAMENT CMMIRB – 2020

GRUPS O APARTATS (articles 4 i 5)
 Grups municipals presents al Consistori
 Entitats de persones migrades o refugiades
 Entitats d’acollida i de refugi o asil, escollides per elecció o
sorteig entre el cens establert prèviament
 Altres tipus d’entitats i institucions amb significació en l’àmbit
del Consell (fins un 15%)
 Persones expertes o de reconeguda vàlua (fins un 10%)

 Persones tècniques representants de departaments o
direccions municipals (fins un 10%)
 Entitats representants d’altres Consells sectorials, o de
Consells vinculats a la missió del Consell als districtes (fins
un 10%)
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PROPOSTA APROVACIÓ NOU REGLAMENT CMMIRB – 2020

COMISSIÓ PERMANENT (Art. 16). Composició:
 La Presidència del Consell Municipal de Migracions i Refugi, que en cas
d’absència podrà delegar en una persona representant política. En cas que
es consideri convenient, a fi d’assegurar la representació municipal per a les
diferents temàtiques vinculades a la missió del Consell, podrà designar una
segona persona com a representant, amb veu i sense vot.
 La vicepresidència del Consell, que presidirà les sessions en cas d’absència
de la presidència.
 La persona vocal que hagi exercit la vicepresidència primera, en el període
immediatament anterior.

 Dotze (12) persones vocals, representants d’entitats dels principals apartats
de la composició del Consell, elegides pel Ple d’entre les candidatures
presentades.
 1 mínim persona tècnica municipal, amb veu i sense vot.
 Secretaria del Consell, amb veu i sense vot.
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PROPOSTA APROVACIÓ NOU REGLAMENT CMMIRB – 2020

COMISSIÓ PERMANENT (Art. 16).
Vocals
6 persones vocals, d’entitats de persones migrades o refugiades, atenent a garantir
la diversitat prevista en la missió del Consell (article 2):

 2 mínim d’Amèrica llatina, proporció elevada al Consell
 2 mínim d’Àfrica, Àsia o Europa, garantir la seva representació
 1 mínim d’algun dels grups especificats a la missió del Consell: de
rerefons migratori, asil, minories, víctimes de tràfic, menors o joves no
acompanyades, etc.

 1 més, dels grups anteriors, atenent al resultat de les votacions.
 2 d’entitats d’acollida o de refugi o asil
 2 representants de les organitzacions sindicals més representatives de la ciutat
de Barcelona i amb vocalies específiques en migració o refugi, que prestin
serveis d’atenció i acollida
 1 representant d’altres tipus d’entitats i institucions amb significació
 1 representant de les persones expertes o de reconeguda vàlua
25
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Valoració del
Pla de treball
9 i 2020-23 CMIB 2016-2019
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07. Valoració del Pla de treball. Web CMIB
 Informe de seguiment del Pla de treball CMIB 2016-2019: Relació detall
d’accions i resultats
 Informe de seguiment del Pla de Treball CMIB 2016-2019. Resum gràfic
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07. Avaluació final Pla de treball CMIB 2016-2019.
Accions per eixos.
CONSELL MUNICIPAL D'IMMIGRACIÓ

AVALUACIÓ PLA DE TREBALL CMIB 2016-2019.
ACCIONS REALITZADES FINS 31 DESEMBRE 2019

137

4. FUNCIONAMENT INTERN

11
ACCIONS
REALITZADES
(RESULTATS)

173

3. FOMENT I SUPORT A
L’ASSOCIACIONISME

15
FITES (OBJ.
ESPECÍFICS)

119

2. INTERCULTURALITAT

12
Total
734 accions
(resultats)

305

1. PLENA CIUTADANIA
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Avaluació final Pla de treball CMIB 2016-19.
Informe de Seguiment – Fins 31 desembre 2019
Valoració del grau d’acompliment d’objectius i
accions:
 Total accions: 734
 Mitjana de 11,3 accions per objectiu
 Del total de 65 objectius
65 amb algun acompliment o iniciats  100%
29

Avaluació final Pla de treball CMIB 2016-19.
Valoracó entitats CMIB (qüestionari)
4 Eixos de treball

Plenari del CMIB. 25 de juny de 2018

30

Avaluació final Pla de treball CMIB 2016-19.
Valoracó entitats CMIB (qüestionari)
1. PLENA CIUTADANIA

3. FOMENT ASSOCIACIONISME

2. INTERCULTURALITAT

4. FUNCIONAMENT INTERN
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Avaluació final Pla de treball CMIB 2016-19.
Valoracó entitats CMIB (qüestionari)
S’ha avançat en....

Valoració general de….

Activitats habituals i metodologies
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07. Pla de treball CMMIRB.
Nou Pla de treball 2020-2023

Preparació nou Pla de treball 2020-2023
Debat PAM
16 març
- Constitució grup de treball
abril - maig
- Sessions per Elaboració nou Pla (entre 2 i 4 sessions)
- Elaboració proposta document (Secretaria)
Abril - Juny
- Previsió metodologia priorització, desenvolupament i
seguiment
- Presentació i aportacions Comissió Permanent
Juny – setembre 2020
- Tramesa i aportacions finals entitats CMIB
Novembre 2020
- Aprovació final en comissió permanent
- Presentació i aprovació en Plenari CMIB
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Proposta d’altes i baixes al CMIB
 Incorporació al CMIB:
 ENWAD – European Network of Women of African
Descent
 ASSOC EMPRESARIAL PARA LA AMERICA
LATINA

 Ratificació baixa de:


Asociación de la Comunidad Dominicana en
Catalunya
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Informacions
• Nou tema de treball del
Consell per 2020
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TEMA CONSELL IMMIGRACIO ANY 2020

BARCELONA
ANTIRACISTA
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Precs i preguntes
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