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Aquest text està pendent de revisió i correcció. El text oficial de la 

moció aprovada serà el que es publicarà al Butlletí Oficial del 

Parlament de Catalunya 

VOTACIÓ DE LA MOCIÓ D’ERC SOBRE LA SITUACIÓ DELS CENTRES 

D’INTERNAMENT PERA  ESTRANGERS (302-00199/12)  

 

1. El Parlament de Catalunya considera que els centres d’internament per a 

estrangers (CIEs) són una expressió de racisme institucional i estructural, i 

sol·licita a les institucions que en són responsables que els tanquin; 

especialment el que tenim a Catalunya, situat al barri de la Zona Franca de 

Barcelona, recollint així la voluntat de la ciutadania de Catalunya 

expressada en múltiples ocasions a través de plenaris municipals i del propi 

Parlament de Catalunya, entre altres. 

2. El Parlament de Catalunya manifesta que el canvi de criteri del Tribunal 

d’Estrasburg sobre les devolucions en calent és greu i amb conseqüències 

inabastables pels drets humans, i es referma en el seu rebuig d’aquesta 

pràctica i considera imprescindible que l’Estat l’aturi.  

 

Aprovats: 75 vots a favor ( JxCat, ERC, CatECP i CUP) i 56 en contra 

(Cs, PSC-Units i PPC) 

3. El Parlament de Catalunya: 

a. Mostra la seva preocupació per les detencions de persones en situació 

irregular que no han comès cap delicte que recentment s'han 

produït durant actuacions policials per perseguir determinades 

pràctiques delictives, obrint-los la porta a possibles deportacions.  

Aprovats: 75 vots a favor(JxCat, ERC, CatECP i CUP), 39 en contra 

(Cs i PPC) i 17 abstencions (PSC-Units) 

 

b. Considera que els cossos i forces de seguretat han de portar a 

terme les actuacions necessàries per mantenir la seguretat sempre 

amb plenesoííiíemtiesdemocràtiques, i amb estricte respecte i 

protecció de la dignitat de totes les persones i dels seus drets 

fonamentals. 

TRANSACCIÓ AMB L’ESMENA 1 DEL GP JXC 

Aprovat: 92 a favor (JxCat, ERC, PSC-Units, CatECP i CUP) i 39 vots 

en contra (Cs i PPC) 
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4. El Parlament de Catalunya creu que les dades sorgides arrel de la 

campanya «Pareu de parar-me» sobre identificacions discriminatòries per 

perfilació ètnica o origen geogràfic són preocupants, per això insta el 

Govern de la Generalitat a desenvolupar protocols per evitar la perfilació 

ètnica o qualsevol forma de discriminació, així com a obrir procediments 

per a denunciar aquests casos i a establir mecanismes efectius per a 

corregir-los quan es produeixin. 

TRANSACCIÓ AMB L’ESMENA 2 DEL GP JXC 

Aprovats: 92 vots a favor (JxCat, ERC, PSC-Units, CatECP i CUP) i 39 

vots en contra (Cs i PPC) 

5. El Parlament de Catalunya es compromet a crear una Comissió d’Estudi 

sobre el racisme institucional i estructural en la gestió de la seguretat a 

Catalunya, que abasta des de cossos policials fins a empreses de seguretat 

privada i altres organismes, per tal d’establir una diagnosi compartida sobre 

quines mesures cal prendre per a evitar qualsevol discriminació racial en 

una àrea tan sensible com es la gestió de la seguretat, tant pública, com 

privada. 

TRANSACCIÓ AMB L’ESMENA 3 DEL GP JXC 

Aprovat: 92 a favor (JxCat, ERC, PSC-Units, CatECP i CUP) i 39 vots 

en contra (Cs i PPC) 

6. D'addició d' un nou punt El Parlament de Catalunya sol·licita a les 

autoritats competents que permeti la visita d'una delegació de 

diputats i diputades del Parlament de Catalunya al CIE situat al 

barri de la Zona Franca de Barcelona 

ACCEPTACIÓ ESMENA 1 GP EN COMÚ PODEM 

Aprovat: 111 vots a favor (Cs, JxCat, ERC, CatECP i CUP) i 20 

abstencions (PSC-Units i PPC) 

 

 


