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

 
Dia: 23 DE MAIG de 2017   Hora: 17:00 hores 
Lloc: Pg. Sant Joan 75,  9a planta 
 
Presideix: Sra. Lola López Fernández, Comissionada d’Immigració, interculturalitat i diversitat 
 
Assistents:  
Sr. Rodrigo Araneda ACATHI. Vice-president del Consell 

Sra. Florin Gaiseanu ASOCROM 
Sr. Carles Bertran CCOO - CITE 

Sr. Javier García Bonomi FEDELATINA Federació d’entitats llatinoamericanes a 
Catalunya  

Sra. Norma Véliz Mujeres Pa’lante 
Sra. Elsa Oblitas FASAMCAT 

Sr. Abdou Mawa Ndiaye Associació Catalana de Residents Senegalesos 

Sra. Aida Guillén Directora de Drets de Ciutadania i Diversitat 
Sra. Núria Pàmies Secretària tècnica Consell Municipal d’Immigració 

 
Disculpen la seva absència:  
Sra. Marta Trujillo Asociación de la  Comunidad Dominicana en Cataluña 

Sra. Ana Camargo Fundació SURT 

Sra. Janette Vallejo AMIC-UGT 

 
 

Ordre del dia :  
 

1. Millores en relació a l’accés a l’atenció sanitària en situació d’irregularitat. Davide Malmusi, 

Director de Serveis de Salut. 

2. Grup de treball: treball de la llar i de cures a les persones. Informació sobre la Mesura de 

Govern per una Democratització de la Cura a la ciutat de Barcelona i previsions del GT. 

3. Reglament de participació ciutadana. Presentació de la proposta de Nou reglament, Dir. De 

Democràcia activa. 

4. Preparació Plenari de 5 de juliol 2017. 

5. Informacions: 

a. sessió informativa amb la Fiscalia de delictes d’odi i discriminació. 15 de juny. 

b. Actualització sobre Premi CMIB 

6. Precs i preguntes. Calendari. 

 Proposta de reunió de la Comissió Permanent el 8 de juny a les 17:30h. 

 

Es modifica l’ordre dels punts per adaptar-los a la disponibilitat de les persones convidades. 
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1. Grup de treball: treball de la llar i de cures a les persones. Informació sobre la mesura  de 

Govern per una Democratització de la Cura a la ciutat de Barcelona i previsions del GT. 

 
La Secretària del Consell explica els acords en la darrera sessió del grup de treball de la llar i de 
les cures. S’adjunta acta de la sessió. Recorda els objectius: 

• Elaborar un document del Consell amb argumentació i propostes adreçades a les 
diferents administracions en funció de les respectives competències (similar al realitzat 
pel document de 67 propostes). 
• Definir accions que entren dins les competències i possibilitats de l’Ajuntament 
de Barcelona:  Accions de sensibilització, Manifest del Consell i Declaració institucional 
del Ple de l’Ajuntament, Revisió i incidència de les Clàusules socials, i condicions 
generals en les contractacions municipals, especialment d’atenció domiciliària 

 
En la darrera sessió, de 9 de maig, es va presentar la Mesura per una democratització de la 
cura a la ciutat de Barcelona, a càrrec de: Sra. Marta Cruells, Assessora de la Regidoria de 
Feminismes i LGTBI. Ajuntament de Barcelona i Sr. Raül López, Tècnic d’Igualtat del CIRD, 
Departament de transversalitat de gènere. 
 
La mesura es presentava al Plenari municipal el 26 de maig i té dos grans objectius: 1) 
Reconeixement de la centralitat de la cura i 2) Socialització de la cura (desigualtat en el 
repartiment de la tasca social, de gènere i d’origen). Es van destacar els principals objectius i 
accions en comú amb els del grup de treball del CMIB: instar a l’Administració central a ratificar 
el conveni 189 i altres canvis legals, una campanya de sensibilització, la creació d’un espai de 
referència en cures... entre d’altres. Està previst concretar les accions, definint sub-accions i 
indicadors. S’ha fet una tasca de coordinació identificant les mesures i accions que tenim en 
comú (unes 25), i l’objectiu és complementar i sumar en un treball coordinat en la concreció i 
desenvolupament. 
 
Igualment, s’establirà coordinació, amb la Mesura de govern per afavorir l'accés a la 
regularitat i prevenir la irregularitat sobrevinguda, que ja ho contempla. 
 
Es presenta el calendari de treball previst amb el grup: 

Setembre / Octubre Grup obert a entitats del CMIB. Definició del Manifest. 

Octubre  Comissió Permanent.  Aprovació doc. Propostes i 
manifest 

22 d’octubre Bcn diversa. Trobada d’entitats.  Visibilització. Accions 
diverses, taula rodona... 

30 de novembre Plenari CMIB  Aprovació document i 
proposta d’accions. 
Manifest i Proposta de 
Declaració institucional. 

18 desembre Dia del migrant. Lliurament 
Premis CMIB.  

Lectura Manifest. 
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Resum de les principals intervencions: 

- Des de FASAMCAT, es planteja que el títol de la Mesura hauria de contemplar la 
referència directa al treball de la llar per fer més visible la necessitat de dignificació, i 
també addueix que el calendari previst per la Campanya de sensibilització, cara 2018, és 
molt tard i que cal agilitzar donat que ja fa temps que es lluita. 

- la mesura s’ha treballat des d’altres àrees municipals, amb uns objectius més amplis, 
que inclouen el treball a la llar per part de persones assalariades, que seria el principal 
objectiu del CMIB 

- la decisió del CMIB de treballar aquest tema s’ha pres el 2017, s’ha iniciat el grup el 
març i cal una tasca d’aprofundiment i argumentació que està previst que pugui fer el 
grup de treball, per una major fonamentació 

- La campanya de sensibilització s’haurà de definir. Es planteja la possibilitat d’avançar 
alguns elements en la comunicació de la trobada Bcn diversa. 

- Es planteja la possibilitat d’avançar accions per demanar des del CMIB i l’Ajuntament la 
ratificació del conveni 189. És una tasca que també poden fer les entitats directament, 
organitzant-se per adreçar-se a partits polítics. Com a CMIB cal vetllar per fer un treball 
acurat, amb una bona estratègia de manera que tingui impacte real. 

- Es valorarà avançar l’elaboració del Manifest com a CMIB per presentar ja en la trobada 
Bcn diversa de 22 octubre. La declaració institucional com Ajuntament està sotmesa al 
calendari dels òrgans de govern i caldrà estudiar el procés i previsions. 
 
 

2. Reglament de participació ciutadana. Presentació de la proposta de Nou reglament, Dir. 
De Democràcia activa. Sra. Elisenda Ortega. 

 
La senyora Elisenda Ortega, Cap de Departament de Foment de la Participació, presenta la 
proposta de nou Reglament. S’adjunta el document de presentació i es farà arribar novament el 
darrer text de les Normes. 
 
Després d’un procés participació (la comissió impulsora incloïa el CMIB), es va aprovar la 
darrera proposta en la Comissió de Presidència el 19 d’abril.  
 
Destaca les principals novetats, la importància de canals abans no desenvolupats: 
 

- els processos de participació, amb garanties de qualitat, transparència, retorn, etc 
- pel que fa als Òrgans de participació (sectorials o territorials) no hi ha molts canvis, 

l’arquitectura d’òrgans, des dels anys 80, ja te una trajectòria. Sí que contemplen major 
autonomia per decidir la seva composició, incloent la opció de persones a títol 
individual. El Consell de ciutat té més atribucions. 

- les consultes ciutadanes, es preveuen multiconsultes un cop l’any, hi podran participar 
els majors de 16 anys inscrits al Padró, de manera que inclou població immigrada abans 
no contemplada) 
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- o la iniciativa ciutadana, que es potencia i es concreta (la ciutadania pot impulsar 
processos participatius) 

- Es regulen majors garanties: a través d’una comissió d’empara i altres comissions 
específiques. 

- Participació digital: la plataforma Decidim.bcn permet interactuar i votar. Sempre es 
manté la opció a participació presencial per a persones amb menys predisposició a l’ús 
de tecnologies  

- Enfortiment comunitari 
- Participació diversa, s’ha recollit al llarg del document, tenint en compte les 

aportacions del grup de treball sobre participació diversa en el qual va participar el 
CMIB. Es vetllarà per cercar estratègies per anar a cercar els col·lectius amb més 
dificultat d’accés, posant mitjans en la mesura de les possibilitats. 

- Gènere, inclusió, diversitat funcional: està recollit en el mateix sentit. 
 

 
Calendari: es preveuen 3 mesos d’exposició pública, fins el 22 de juliol. I que el setembre es 
presenti a Plenari per la seva aprovació definitiva.  
 
Aportacions i esmenes:  

- Es poden fer aportacions fent-les arribar a la Secretària del CMIB, que les traslladarà al 
Departament. 

- Es poden presentar al·legacions, formalment, a través de registre. 
 
Es preveu crear una Guia d’implementació de la nova normativa que sigui senzilla, pràctica, en 
diferents formats i llengües, amb lectura fàcil i gràfica. 

 
 

3. Millores en relació a l'accés a l'atenció sanitària en situació d'irregularitat. Davide 
Malmusi, Director de Serveis de Salut. 

 
El Sr. Malmusi presenta un document i explica les millores realitzades per facilitar l’accés a 
l’atenció sanitària per part de totes les persones immigrades, tenint en compte que la 
normativa estatal actual requereix empadronament per disposar de la targeta sanitària i 
facilitant que tots els centres sanitaris disposin de la informació convenient per una bona 
atenció i tracte a totes les persones.  
 
D’entrada s’ha treballat a nivell municipal per facilitar l’empadronament a totes les persones, 
incloent situacions sense domicili fix i amb dificultats d’acreditació. 
 
Informa de que s’està tramitant una nova llei estatal, que es preveu que s’aprovi abans de 
l’estiu. De moment es requereix encara 3 mesos d’empadronament. En la pràctica es procura 
facilitar l’accés a la sanitat a totes les persones amb domicili a Barcelona.  
Es donava el problema de que a les persones en situació irregular i no empadronades se’ls 
negava l’accés a l’atenció d’urgències, produint-se un buit legal i de circuït. S’ha treballat amb el 
Consorci de Salut (que inclou participació de la Generalitat i l’Ajuntament), amb la participació 
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de la Direcció d’atenció i acollida a immigrants, especialment per part del SOAPI – Servei 
d’orientació i acollida a persones immigrades, a qui es poden adreçar les entitats per 
assessorament.  
 
S’ha incidit per formar al personal dels centres sanitaris, eliminant cartells dissuasius (que 
indicaven que no es donava atenció si no es disposava de targeta), i substituint per cartells que 
informen de la garantia d’accés (veure mostra en presentació adjunta). 
 
Una nova instrucció, la Resolució 30/9/16, introdueix la declaració responsable de no tenir 
recursos suficients, que ja s’ha usat en multitud d’ocasions.  
 
Es treballa en base a un diagrama de procés o algoritme (veure presentació i pdf adjunt), fàcil 
per a les persones que atenen, com a Guia per a l’accés a l’atenció urgent, que remet a la 
declaració responsable en cas de no complir altres requisits. 
 
Intervencions:  

- sobre la conveniència de canviar la paraula resident que figura al cartell, que pot induir 
a malentès ja que requereix Padró. 

- La dificultat de definir els recursos insuficients, si la persona te una quantia al banc, pot 
incórrer en responsabilitat? S’ha donat missatge de que no cal perseguir. 

- Es pregunta si encara existeixen dos nivells de cobertura. Sí que existeixen encara 
actualment, fins a l’aprovació de la nova llei. 

- Familiars de comunitaris, s’obliga a una assegurança privada de uns 600€, es pot usar la 
declaració? El problema és que des de Salut no es demana aquesta assegurança, però si 
des de estrangeria. 

- La mesura afecta a Catalunya o a Barcelona? Tant el cartell com la declaració afecten a 
Catalunya, si bé a Bcn s’ha fet més formació i incidència. 

 
S’acorda que no és necessari fer sessió informativa sobre el tema a entitats, ja que en breu es 
preveu disposar d’una nova llei, i si que es prepararà una versió fàcilment comprensible de la 
presentació, per fer arribar a totes les entitats del CMIB. 
 

 
4. Preparació Plenari de 5 de juliol 2017. 

 
Donat el temps disponible, s’acorda posposar aquest punt per a una nova sessió el 8/6/17. 
En el dors de l’ordre del dia hi figura la proposta de possibles punts per l’ordre del dia del 
Plenari. 

 
5. Informacions. 

 
La secretària del CMIB: 

1. Recorda l’interès de la sessió informativa amb la Fiscalia de delictes d’odi i discriminació. 15 

de juny. 
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2. Informa sobre alguns canvis que afecten a les bases del Premi CMIB per aquest any 2017, en base 

a que ha canviat el departament que ho tramita, l’Oficina central de Subvencions (un altre tipus de 

consideració, en tant que premi, suposaria una elevada retenció fiscal): 

 Només es podran presentar projectes o treballs, no entitats com a tals. Les persones físiques no 

podran ser objecte del premi. 

 Podran presentar projecte les persones físiques, els grups, les associacions i/o altres entitats 

sense ànim de lucre amb seu social o delegació i amb activitat a la ciutat de Barcelona. En el cas 

de grups que no estan formalitzats jurídicament, i estan integrats només per persones físiques, 

caldrà que la persona que actuï com a representant del grup estigui empadronada a la ciutat de 

Barcelona. 

 No es poden presentar propostes de tercers (en tot cas es pot fer el suggeriment però serà 

l’entitat o persona interessada qui es presenti, per les responsabilitats que implica) 

 Els nous formularis de Sol·licitud i el model de Memòria del projecte o treball  estaran disponibles 

a: http://ajuntament.barcelona.cat/ca/informacio-administrativa/premis 

 El termini de presentació de propostes serà fins el 10 d'octubre 

 

 

Barcelona, 2 de juny de 2017 
 
 

 
 
 


