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

CONSELL MUNICIPAL D’IMMIGRACIÓ DE BARCELONA 

 
 
Dia: 10 de desembre   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. Osvaldo del Castillo  
(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. Javeh Ilyas ( Associació de Treballadors 
pakistanesos); Sra. Laura Rojas (FASAMCAT); Sr. Javier Bonomi (Red 
Solidària Argentina) i  Sr. Ramon Sanahuja (Director d’Immigració).  
 
Ordre del dia: 
 

1. Informació sobre la reunió de salut 
2. Memòria valorativa de la Trobada d’entitats 
3. Candidatures i protocol per l’elecció del Vicepresident/a 
4. Plenari del Consell del 12-12-12 
5. Sol·licitud d’entrada 
6. Proposta de formació 
7. Precs i preguntes 

 

 

 
1. Informació sobre la reunió de salut 
 

El Comissionat d’Immigració informa que va tenir lloc la reunió 

amb diferents responsables de salut, la  Sra. Francina Vila 

(Regidora de Dona i Drets Civils); Sra. Cristina Iniesta (Delegada 

de Salut de l’Ajuntament de Barcelona); Sr. Jaume Estany 

(Gerent del Consorci Sanitari de Barcelona); i Sr. Joan Lluís Piqué 

(Responsable d’Atenció a l’Usuari del Departament de Salut de la 

Generalitat de Catalunya); i els representants de vuit entitats del 

Consell Municipal d’Immigració .  
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Es fa un resum de la situació. En primer lloc es fa saber la 

voluntat del govern català de donar cobertura sanitària a tota 

persona que estigui vivint a Catalunya (mentre no hi hagi un 

tercer que cobreixi). D’altra banda que el tema és molt complex, 

cosa que està fent difícil la seva gestió. Així el registre 

d’assegurats que disposa la Seguretat Social no coincideix amb el 

registre central d’assegurats que te el CAT salut. Així en un 

primer moment en aquest traspàs queden excloses 500.000 

persones. Aquest fet s’ha corregit i el resultat és que el 99% de la 

població actualment ja està inclosa. En tot cas s’està treballant 

per gestionar adequadament tots aquests canvis. S’acorda: 

- Millorar la informació al taulell dels Centres d’assistència 

sanitària 

- Determinar amb major claredat els criteris o condicions per 

disposar de la targeta sanitària 

- Es tornarà a tenir una reunió d’aquí tres o quatre mesos per tal 

de fer seguiment de la situació 

 
2. Memòria valorativa de la Trobada d’entitats  

 

La secretaria del Consell lliura una memòria de la Trobada 

d’entitats.  

S’acorda: Durant el mes de gener-febrer i haurà una reunió 

valorativa amb les entitats i es faran les propostes pel 2013.   

 

3. Candidatures i protocol per l’elecció del Vicepresident/a   
 

La secretària del Consell informa de les candidatures 

presentades per la vicepresidència del Consell. 

 

S’acorda: que el procediment per l’elecció del Vicepresident/a 

del Consell serà; durant el Plenari del CMIB les entitats 

disposaran d’una butlleta amb els vuit candidats; cadascú d’ells 

tindran dos minuts per presentar-se i indicar perquè volen 

exercir com a vicepresident/a , a continuació es cridarà a cada 

representant de les entitats membres per tal que dipositin el seu 
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vot a una urna. Per últim la secretaria farà el recompte de vots i 

es comunicarà el resultat al mateix Plenari. 

 
4. Plenari del Consell del 12-12-12 

 
Es fa un repàs dels temes que es tractaran al Proper Plenari. 

Acord: s’aprova l’ordre del dia del proper Plenari 

 
5. Sol·licitud d’entrada  

 
La secretaria del CMIB informa que la Associació Saha “Alba” ha 

sol·licitat formalment ser membre del Consell Municipal 

d’Immigració. La secretària certifica que han presentat la 

documentació requerida i que compleixen els requisits per ser 

membre. Es lliura una fitxa resum de l’entitat. 

 

S’acorda: Aprovar la incorporació al Consell de l’Associació Saha 

“Alba” i proposar la seva aprovació al proper Plenari del CMIB.  

 

6. Proposta de formació 
 

La secretària del Consell informa que es fa una proposta 
formativa per entitats d’immigrants del consell que pretén 
enfortir l’estructura de les entitats d’immigrants, promoure la 
cohesió interna de les entitats i oferir eines per a la millora de la 
gestió interna.  La proposta va adreçada a 10 entitats, en cas que 
hi hagi més entitats sol·licitants s’utilitzarà el criteri d’antiguitat 
al Consell . D’altra banda aquesta proposta va adreçada a 
entitats d’immigrants del Consell Municipal d’Immigració 
(entitats que no siguin d’immigrants o bé Federacions queden 
excloses). 
S’acorda: Iniciar el procés de formació al gener. 
 

7. Precs i preguntes 

 

Es lliura informació sobre Pla BUITS i s’acorda enviar informació 

per correu electrònic a la resta d’entitats del Consell. 


