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

Dia: 18 de juny
Hora: 13 hores
Lloc: Consorci per a la Normalització Lingüística (C/ Avinyó 52)
Presideix:

Sr. Daniel de Torres i Barderi
Comissionat d’Alcaldia per a la Immigració i Diàleg Intercultural

Assistents: Sra. Huma Jamshed, vicepresidenta del Consell Municipal d’Immigració,
(ACESOP); Sr. Hamid Hilal (CCOO); Sra. Janette Vallejo ( AMIC- UGT); Sra. Fàtima
Ahmed (A. Socio Cultural IBN Batuta); Sr. Alí Hachem (A. Catalunya-Liban); Sr. Javed
Ilyas (Assoc. de treballadors paquistanesos), Sr. Javier Bonomi (Red Solidària Argentina);
i Sra. Mercè González (secretaria tècnica Consell Municipal d’Immigració).
Disculpen la seva absència:. Sr. Manuel Colon (Associació Comunidad Dominicana en
Catalunya); Sr. Joaquim Changue (A. Cultural Riebapua) i Sra. Amparo Romaní
(Directora d’Immigració)
Ordre del dia:
1. Informar a la Comissió Permanent sobre la decisió de l’Ajuntament de
Barcelona respecte al Burka i el Nicab
2. Precs i preguntes

1. Informar a la Comissió Permanent sobre la decisió de l’Ajuntament de
Barcelona respecte al Burka i el Nicab
Davant de la demanda d’informació i de les mostres d’inquietud de les entitats del
Consell Municipal d’Immigració de Barcelona es va decidir convocar una Comissió
Permanent extraordinària.
El Comissionat d’Alcaldia per a la Immigració i el Diàleg Intercultural informa del
procés que ha tingut lloc respecte a la decisió de l’ajuntament de regular l’ús del
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burka i el niqab i d’altres indumentàries que tapin la cara en els equipaments
municipals.
Explica que en tot moment l’Ajuntament ha volgut treballar-ho de forma rigorosa .
Per aquest fet va encarregar als serveis jurídics un informe que posa a disposició
de tothom. En aquest informe es considera que l’Ajuntament únicament pot vetar
per temes de seguretat i bon ús dels equipaments públics l’entrada en aquests
equipaments amb la cara tapada, sigui amb Burka, un casc o un
passamuntanyes.
Aquest informe es va presentar a la Comissió Política d’Immigració de
l’Ajuntament en que hi participen tots els grups polítics i on es va debatre la
possibilitat de regular o no l’ús d’aquestes indumentàries sense arribar a un
consens unànime.
A partir d’aquí l’Ajuntament va decidir que des d’alcaldia es dictaria una instrucció
per tal d’actualitzar els reglaments dels equipaments municipals en el sentit que
incorporin, aquells que ara no ho tinguin, l’exigència d’accedir-hi amb la cara
destapada, per tal de facilitar la identificació de les persones.
Aquest decret es signarà pròximament i prèviament es parlarà amb els grups
polítics.
A continuació els diferents membres assistents de la Comissió Permanent
mostren el seu desacord, en part per la decisió presa, ja que es considera que és
un debat fals, però també per la forma i pel fet de no haver-ho consultat
prèviament amb les entitats del Consell Municipal d’Immigració.

