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

 
 
Dia: 2 de juliol  Hora: 17 hores 
Lloc: Seu de l’Associació Socio Cultural IBN Batuta 
 
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); 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), Sr.Dai Hua Dong (A. 
De Paisanos de Zhejiang en Catalunya), Sra. Amparo Romaní (Directora del Programa 
d’Immigració) i Sra. Mercè González (Secretària tècnica CMIB). 
 
Disculpen la seva absència: Sr.Joaquin Changue (A. Cultural Riebapua) 
 
Ordre del dia: 

 
1. Premi Consell Municipal d’Immigració (calendari de lliurament de 

propostes i jurat) 
 

2. Dia del Migrant: sector associatiu a convidar aquest any 2009 
 

3. Reunió Consorci Sanitari: Detecció d’incidències i resolució de 
problemes 

 
4. Presentació de la web Nova ciutadania i de la web Pla Interculturalitat 
 
5. Creació d’un grup de treball de la Comissió Permanent per 

l’actualització de les Normes Reguladores 
 
6. Informacions: 

 
- II Congrés de les Dones de Barcelona 
- Decret d'alcaldia de designació d'observadors als Consells Municipals 
 

7. Precs i preguntes 
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1. Premi Consell Municipal d’Immigració (calendari de lliurament 
de propostes i jurat) 

 
Es valora quin és el termini de presentació de propostes pel Premi del 
Consell Municipal d’Immigració més adequat. Es decideix que el termini de 
presentació serà del 15 de setembre al 15 d’octubre. 
 
Es lliuren les Bases específiques del Premi i es fa l’esmena de canviar el 
concepte de “residència legal” pel de residència. 
 
D’altra banda valorant la necessitat de gestionar amb temps la composició 
del jurat, es valoren diferents persones a proposar i es determina tancar el 
llistat de persones durant aquest mes. 

 
2.  Dia del Migrant: sector associatiu a convidar aquest any 2009 

 
Es valoren els diferents sectors associatius susceptibles de ser convidats a la 
Festa ciutadana amb motiu del Dia del Migrant. Finalment es proposa que el 
sector associatiu sigui les associacions de veïns. Es contactarà amb la FAVB 
per fer la proposta. 
 
3. Reunió Consorci Sanitari: Detecció d’incidències i resolució de 

problemes 
 

A partir de la intervenció realitzada per ACATHI en el Plenari del CMIB en el 
que indicaven certes dificultats en la tramitació de la targeta sanitària i 
altres problemes; la secretaria del Consell va recollir informació sobre el 
tema a partir de la col·laboració de ACATHI, Salut i Família i del Programa 
de Reagrupament Familiar.  
 
Posteriorment va tenir lloc una reunió amb el Consorci Sanitari i el Catsalut 
per tal d’analitzar alguns problemes detectats. A partir d’aquesta reunió es 
va acordar que es recolliran les incidències a nivell més global i 
posteriorment es tindrà una reunió per analitzar les dificultats i possibles 
solucions. En aquest sentit s’informa que durant aquest mes de juliol des de 
la Secretaria del Consell es trucarà a les entitats membres per demanar 
col·laboració alhora de recollir les incidències.  
 
4. Presentació de la web Nova ciutadania i de la web Pla 

Interculturalitat 
 

Es realitza una presentació del contingut de la web Nova Ciutadania i de la 
del Pla Interculturalitat. 
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5. Creació d’un grup de treball de la Comissió Permanent per 

l’actualització de les Normes Reguladores 
 

Des de la secretaria del Consell es recorda que segons el Pla de treball 
durant aquest any 2009 s’hauria de reactualitzar les Normes Reguladores 
del CMIB. Es fa la proposta de crear un grup de treball del Consell per tal de 
portar un esborrany a la Comissió Permanent. S’apunten per formar part 
d’aquest grup: Fàtima Ahmed, Mohamed Hilal Ben Ali i Javier Bonomi. 
 
6. Informacions: 

 
- II Congrés de les Dones de Barcelona: Es lliura el tríptic del proper 

Congrés i es promou la participació de les dones immigrants. 
- Decret d'alcaldia de designació d'observadors als Consells 

Municipals: S’informa del nomenament de Sr. Francesc Obón i Asensio 
com a membre observador del Consell Municipal d’Immigració de 
Barcelona. 

- S’informa que hi ha dues entitats que han sol.licitat l’entrada al 
Consell Municipal d’Immigració. Són: Associació Casal Colombiano i 
Centre Cultural d’Ucraïna en Catalunya. 

 
 


