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ACTA D’ACORDS DE LA REUNIÓ DE LA COMISSIÓ PERMANENT DEL 

CONSELL MUNICIPAL D’IMMIGRACIÓ DE BARCELONA 

 
 
Dia: 2 d’octubre   Hora: 17 hores 
Lloc: Consorci per a la Normalització Lingüística (C/ Avinyó 52) 
 
Presideix: Sr. Miquel Esteve i Brignardelli (Comissionat d’Immigració i 
Diàleg Intercultural) 
Assistents: Sr. Hamid Hilal (CCOO); Sra. Fàtima Ahmed (A. Socio Cultural 
IBN Batuta); Sr. Florín Gaiseanu ( ASOCROM); Sr. Javeh Ilyas ( Associació 
de Treballadors pakistanesos); Sra. Laura Rojas (FASAMCAT); Sr. Javier 
Bonomi (Red Solidària Argentina); Sr. Rodrigo Araneda (ACATHI); Sra. 
Janette Vallejo ( AMIC- UGT); Sra. Huma Jamshed (ACESOP) i Sra. Mercè 
González (secretària tècnica Consell Municipal d’Immigració). 
 
Disculpen la seva absència:  Sr. Ramon Sanahuja (Director d’Immigració).  
 
Ordre del dia: 
 

1. Pla Municipal d’Immigració 
 
 

2. Grup de treball de salut: tramitació targeta sanitària 
 

 

3. Proposta d'incorporar el Dia Mundial de les persones refugiades al 
CMIB 
 
 

4. Trobada d’entitats (d¡fusió) 
 

 

5. Consulta de DINCAT (plataforma de referència a Catalunya de la 
discapacitat intel·lectual)  
 

 

6. Precs i preguntes 
 
 
 
 



 

   Consell Municipal d’Immigració 
Passeig Sant Joan 75, 1a planta 
08009 Barcelona 
Telèfon 93 256 46 28 

 

 

0. El Sr. Miquel Esteve vol comentar abans d’iniciar la reunió 

sobre el tema de les celebracions entorn a les festes nacionals de 

diferents països. Constata que en algunes d’aquestes 

celebracions es produeixen altercats i discussions entre els 

diferents líders i/o representants. Demana la col·laboració de 

tothom per acabar amb aquesta pràctica i fer l’esforç per 

celebrar en pau i convivència aquestes diades. 

 
1. Pla Municipal d’Immigració  
 

Es lliura el Pla Municipal d’Immigració que és el pacte polític de 

les organitzacions amb representació política a l’Ajuntament de 

Barcelona, respecte a les polítiques en matèria d’immigració que 

s’implementaran a la nostra ciutat. Aquest Pla s’ha consensuat i 

aprovat per tots els grups polítics excepte pel Partit Popular.  

Com a pacte polític no es pot modificar, però el Comissionat 

invita a fer comentaris i aportacions, ja que alguns apartats és la 

redacció d’una voluntat i es poden complementar amb propostes 

d’accions. Aquest Pla Municipal d’Immigració regirà tota la 

legislatura  2012-2015. 

Acord: Aquest Pla es presentarà en el proper Plenari del CMIB. 

 
2. Grup de treball de salut: tramitació targeta sanitària 

 

S’informa de la reunió del Grup de treball de salut que va tenir 

lloc per recollir les incidències en la tramitació de la targeta 

sanitària. Resultat és l’informe que es lliura (veieu annexa). 

Aquest informe pretén ser un estat de la qüestió d’aquest tema 

per tal de col·laborar amb els responsables de salut amb la 

finalitat que es puguin resoldre els problemes detectats. 

 

El Comissionat d’Immigració, Sr. Miquel Esteve es compromet a 

convocar a una reunió a la Delegada de Salut de l’Ajuntament de 

Barcelona, així com també es convidarà a responsables 

territorials de Barcelona del Catsalut. A més proposa que a la 
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reunió es convoqui a les entitats participants al Grup de Salut i 

als membres de la Comissió Permanent.   

 

3. Proposta d'incorporar el Dia Mundial de les persones 
refugiades al CMIB  
 

Es fa la proposta d’incorporar com una nova activitat del CMIB el 

Dia Mundial de les persones refugiades. De fet el Consell 

Municipal d’Immigració va néixer del Grup de Refugiats que 

existia prèviament. D’altra banda amb l’obertura del Consell 

s’han incorporat algunes entitats que treballen el tema de l’asil i 

l’exili com a membres del CMIB. Per últim s’informa per tal de 

treballar transversalment el tema que  es farà la proposta de 

treballar-ho conjuntament a Drets Civils i Cooperació,.  

 

S’acorda: S’aprova la proposta. 

 
4. Trobada d’entitats (d¡fusió)  

 

Es presenta la postal i programa editat de la festa. A més es farà 

el producte per enviar per Internet. Es demana la màxima difusió 

possible. 

 
5. Consulta de DINCAT (plataforma de referència a Catalunya 

de la discapacitat intel·lectual)  

 
La secretaria del CMIB informa que DINCAT ha expressat la 

intenció de formar part del Consell Municipal d’Immigració. Es 

valora quina tipologia de membre és per tal de determinar si pot 

ser membre del CMIB i en quina modalitat.  

 

S’acorda: No compleix els requisits per ser membre del CMIB. Es 

valora molt positivament la voluntat de formar-ne part i la línia 

de treball que han encetat en el tema de les persones 

immigrades. S’els oferirà la possibilitat d’intervenir en el proper 

Plenari per tal que es presentin i informin de la línia d’intervenció 

que tenen en matèria d’immigració. 


