
PROPOSICIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS D’ERC,CUP I PSC AL PLE DEL 18 
D'ABRIL DE L'AJUNTAMENT DE MANRESA PER AL TANCAMENT DELS 

CENTRES D'INTERNAMENT D'ESTRANGERS
Els  Centre  d'Internament  d'Estrangers  son  centres  dependents  del  Ministerio  del  Interior,  
destinats a ingressar, temporalment, aquelles  persones estrangeres en situació irregular a les 
que se'ls ha dictat una ordre d'expulsió del país. 

Cal recordar que els interns no son presos, ja que se'ls imputa una falta administrativa i no un  
delicte. Segons recull en la normativa d'estrangeria en ,Art 60. 2 LO 2/2009:

" Los lugares de internamiento para extranjeros no tendrán carácter penitenciario, y estarán 
dotados de servicios sociales,  jurídicos,  culturales y sanitarios.  Los extranjeros internados 
estarán privados únicamente del derecho ambulatorio."

Arran de les morts no aclarides de persones estrangeres internades els anys 2011 i 2012, es 
va generar una forta mobilització ciutadana i mediàtica. El mateix Síndic de greuges intentà,  
infructuosament visitar el centre de la Zona Franca. Evidenciant la vulneració dels Drets dels  
interns  i  la  opacitat  de  funcionament  dels  centres,  dels  que  no  es  facilita  cap  mena 
d'informació pública.

Posteriorment  el  govern  volgué netejar  la  imatge dels  centre  i  presentà un esborrany de 
reglament per als CIE. S'hi proposa un canvi de nom de Centre d'Internament d'Estrangers 
(CIE)  per  Centre  d'Estada  Controlada  d'Estrangers  (CECE),  les  directrius  d'aquest  nou 
reglament permetrien a empreses privades lucrar-se amb la "gestió de la seguretat i la sanitat" 
en els centres, dificultant encara més el règim de visites i la col·laboració d'entitats socials i no 
establia els mitjans necessaris per evitar morts com les d'Idrissa Diallo,  Samba Martine o 
Mohammed Abagui, conformant-se així com una nova mesura destinada a garantir la reclusió 
i no els drets de les persones retingudes.

Per aquests motius exposats, els Grup Municipals d'ERC, CUP i PSC  proposen:

1. Que l'Ajuntament de Manresa insti al Parlament i el Govern de la Generalitat de Catalunya  
a posicionar-se en contra de l'existència dels Centres d'Internament per a Estrangers. 

2. Que l'Ajuntament de Manresa insti al Congreso de los Diputados i el Gobierno del reino de 
España a no privar mai més de llibertat persones només per la seva situació administrativa 
irregular i actuant en conseqüència clausuri els Centres d'Internament per a Estrangers.

No obstant, el Ple decidirà 

GM Esquerra                          GM CUP                          GM PSC 


