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A la Comissió de Presidència, Drets de ciutadania, 
Participació i Seguretat i Prevenció 

  

Josep Garganté i Closa, en la seva qualitat de regidor del grup municipal de la 
CUP Capgirem Barcelona a l’Ajuntament de Barcelona, actuant en el seu nom i 
representació, manifesta: 

El 7 de juliol el Govern de l’Ajuntament de Barcelona va anunciar el tancament 
del Centre d’Internament d’Estrangeries (CIE) donat que no comptava amb la 
llicència que pertocava i no complia amb la reglamentació en matèria de 
seguretat i salut pel que es donava ús. 
Primer El Periódico va filtrar la noticia de l’expedient obert per l’Ajuntament i al 
dia següent el propi tinent d’alcaldessa, Jaume Asens, explicava com havia anat 
tot plegat arran de les obres que s’han realitzat al CIE. 

El Ministre de clavegueres espanyol va ordenar llavors la reobertura del CIE el 
mateix dia per demostrar que “aquí mana ell”. 

 Asens havia contestat a la premsa que si això succeïa prendrien les mesures 
coercitives corresponents: multa i precinte de l’espai. 

A la Comissió de Presidència del 13 de juliol de 2016 vam realitzar les següents 
preguntes sense obtenir cap resposta: 

“Quins són els tempos per aplicar multa per la reobertura del CIE tal com es va 
anunciar?  

Quins són els tempos per aplicar el precinte del CIE tal com es va anunciar? 

Quines són les conseqüències de no permetre entrar als tècnics de l’Ajuntament 
al CIE de Zona Franca? 

Quines són les vies judicials que, apart de la multa i el precinte, prendrà 
l’Ajuntament?” 

El 24 d’octubre de 2016, el mateix tinent va afirmar en roda de premsa: 

“S’ha esgotat el termini per recórrer l’ordre de cessament, que ja és ferma. 
Properament dictarem una ordre de precinte” i “Si el Ministeri de l’Interior 
desobeeix les ordres de cessament i precinte, portarem els fets davant la 
justícia”. 

Per tot això, presentem la següent  



Pregunta 

El Govern de Barcelona en Comú i el PSC ha ordenat el precinte del CIE i ha 
portat davant dels tribunals el Ministeri d’Interior per desobeir les ordres de 
cessament i precinte? 

Josep Garganté i Closa 



A 16 de març de 2017, Barcelona (Països Catalans)


