
MOCIÓ  DEL  GRUP  MUNICIPAL  JUNTS  PER  VALLIRANA  PER  AL
TANCAMENT DEFINITIU DEL CIE DE BARCELONA

EXPOSEM

Durant els últims messos, la plataforma de Tanquem els CIE's, SOS Racisme, diversos moviments

socials i entitats, així com l'Ajuntament de Barcelona, han realitzat un conjunt de mobilitzacions,

protestes,  declaracions  institucionals  i  mocions  contra  la  reobertura  de  les  portes  del  Centre

d'Internament d'Estrangers (CIE) de la Zona Franca. De fet,  l'Ajuntament de Barcelona va ordenar

el passat 7 de juliol de 2016 el tancament definitu del CIE de la Zona Franca (el Parlament de

Catalaunya ja va aprovar el passat 23 de Juliol de 2015 una resolució en què instava a l'Estat a

tancar el CIE de la Zona Franca i a replantejar la política migratòria; i darrerament ha recolzat la

decisió de l'Ajuntament de Barcelona). Malauradament, el Ministeri de l'Interior va precipitar la

reapertura del CIE, tancat des del novembre per un conjunt de treballs de remodelació, poques hores

després de la decisió de l'Ajuntament de Barcelona. 

Denunciat en reiterades ocasions per diversos col·lectius, moviments i plataformes, el CIE de la

Zona Franca acumula un llarg historial de privació de llibertat als inmigrants per una simple falta

administrativa; de vulneració de drets humans bàsics, com per exemple l'atenció sanitària (dins de

les  instal·lacions  no  existeix  servei  sanitari  permanent  ni  atenció  personalitzada);  de  tortures  i

agresions denunciades pels propis interns; d'opacitat i falta de transparència; i, en alguns casos, de

morts produïdes a l'interior del complexe. De fet, en els darrers anys s'han comptabilitzat un seguit

de morts -la versió “oficial” dels Mossos i de la polícia espanyola utilitza sempre el terme suïcidi-

en circumstàcies similars: Jonathan Sizalima el 2009, Mohammed Abagui el 2010, Idrissa Diallo el

2012, Aramis Manukyan el 2013; entre d'altres.  

Malauradamet, el llarg historial del CIE de la Zona Franca i les morts produïdes dins del mateix

complexe  no  són  un  cas  aïllat.  Actualment,  a  l'Estat  Espanyol  hi  han  8  CIE's  que  depenen

orgànicament  del  Ministerio  del  Interior  i  que  vulneren  els  drets  humans  bàsics.  L'opacitat  i

l'arbitrarietat en la seva reglamentació han estat denunciats en reiterades ocasions per diverses ONG

que han rebut constants negatives per visitar els centres. En tots els casos, i tal i com ha comunicat

el Síndic de Greuges en diversos informes, els CIE's imiten el model artquitectònic de les presons

-tot i que els interns tenen menys garanties als centres que a les presons- i superen la seva capacitat

real per internar persones. A més, en cap dels casos no es garanteix el dret a la tutela judicial per tal

de poder denunciar les agressions i la manca de drets humans bàsics. 

Malgrat que la situació dels extrangers sense papers no és nominativament penitenciaria, ho és en la

pràctica a tots els nivells quan són retinguts cautelarment dins dels CIE's. De fet, el Real Decret



162/2014 de 14 de març, pel qual s'aprova el reglament de funcionament i règim intern dels centres

d'internament d'extrangers, estableix que el temps màxim d'internament en aquests centres és de 60

dies. No obstant això, ONG's, advocats i els propis interns han denunciat que el temps ha estat

superat en reiterades ocasiones en molts d'aquests centres. Amb tot, el text que pretèn regular el

funcionament intern dels CIE's és ambigu -otorga total protagonisme al Director del centre, el qual

té potestad sobre registres integrals dels interns, cel·les, horaris, visites d'advocats, entre d'altres-

amb els drets fonamentals dels interns i excessivament vinculat al Ministerio del Interior.

Davant l'omnipresència de la figura del Director del centre i davant el fet que no es garanteix el dret

a la tutela judicial es produeix una veritable situació d'inseguretat jurídica. Així mateix, el Real

Decret 162/2014 de 14 de març vulnera la Directiva 2008/115 de la Comunitat Europea perquè no

proporciona una separació física dins dels CIE's entre els interns en situació administrativa irregular

i els pressos ordinaris vía article 89.6 del Codi Penal. 

Atès que els CIE's violen els drets humans bàsics; 

Atès el llarg historial d'agressions, tortures i morts esdevingudes al CIE de la Zona Franca i al

conjunt dels CIE's de l'Estat Espanyol; 

Atès que els CIE's priven de lliberat a persones només per una situació administrativa irregular;

Atès l'opacitat i la manca de transparència d'aquests centres;

Atès que es indispensable conformar un front comú entre tots els municipis, moviments i entitats i

institucions per lluitar contra aquests centres; 

I atès que cap persona és il·legal;

Per tots aquests motius, el grup municipal Junts per Vallirana proposa al ple de l'Ajuntament de
Vallirana l’adopció dels acords següents:

ACORDS

1. Instar  al  Govern  de  l’Estat  espanyol  a  la  no  reobertura  del  Centre  d’Internament

d’Estrangers de la Zona Franca;

2. Instar al Govern de l'Estat espanyol a que iniciï un procés que condueixi al tancament dels

Centres d'Internament d'Estrangers;

3. Instar al Govern espanyol què cessin les deportacions exprés, mitjançant les quals la policia

deporta veïns i veïnes dels nostres municipis sota un règim de detenció de 72 hores, sense

previ avís i, en molts casos, sense cap tipus d'assistència lletrada. Tanmateix, instar a que



s’efectuï un desplegament normatiu de mesures cautelars alternatives a l’internament i a les

expulsions exprés;

4. Instar al Ministeri de l'Interior per a que derogui, per vulneració dels drets fonamentals dels

veïns i veïnes del municipi, el Protocol de Deportació de la Policia Nacional de 2007, que

permet, entre d'altres mesures vulneradores de drets, la sedació forçosa, la immobilització

mitjançant camises de força, brides o corretges de les persones que seran deportades;

5. Comunicar els presents acords als grups polítics del Parlament de Catalunya, als municipis

de la demarcació de Barcelona, SOS Racisme, Fundació Migra Studium i als promotors i

promotores de la Campanya pel Tancament dels Centres d’Internament per a Estrangers,

Tanquem els CIE.


