Reunits en data 21 de desembre de 2009 els Col·legis Professionals d’Advocats, Gestors
i Graduats Socials amb els responsables del SOC Sr. Jordi Pérez Escudero, el Sr, Xavier
Cabau i el Sr. Rafael del Rey es van tractar els següents temes:
1r.- Gestió de cites per part dels Col·legis Professionals.
Els tres col·legis professionals i el SOC estan negociant un sistema de gestió de cites
col·legials per a la presentació d’autoritzacions de Residència i treball inicials per
compte aliena i modificacions de les autoritzacions inicials.
2n.- Resolució dels expedients administratius
competència de la Generalitat de Catalunya.
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Des del SOC assumeixen el compromís de resoldre durant el mes de desembre, tots
aquells expedients (2.400) que van ser presentats a l’Oficina d’Estrangers de Barcelona
amb anterioritat a l’1 d’octubre i que en l’actualitat la seva resolució és competència de
la Generalitat de Catalunya.
3r.- Modificacions.
Des del SOC ens comuniquen que han detectat disfuncions en els supòsits de caducitat
de les autoritzacions de Residència per Circumstàncies Excepcionals. En aquests casos,
tal com estableix l’article 98 del RD 2393/2004, s’ha de procedir a una modificació de
l’autorització, de la qual és competent la Generalitat de Catalunya, i no una renovació
de l’autorització. La presentació equivocada d’aquest tipus de sol·licituds com a
renovació està provocant inexorablement dilacions en la seva resolució.
Casuística en les modificacions de les autoritzacions de residència i treball.
Quan es presenti una modificació d’àmbit geogràfic a altra Comunitat Autònoma d’una
autorització de residència i treball limitada a la província de Barcelona i concedida en el
seu dia per l’Oficina d’Estrangers de Barcelona, la sol·licitud de modificació s’haurà de
presentar davant l’Oficina d’Estrangers de Barcelona. Però si l’autorització va ser
concedida per la Generalitat de Catalunya i per tant limitada al seu àmbit geogràfic i es
vol modificar a altra comunitat autònoma s’ha de presentar al SOC, posteriorment ells
l’enviaran a l’Oficina d’Estrangers competent.
4t.- Pàgina Web.
Des del SOC ens informen que s’estan esforçant per a millorar els continguts de la seva
pàgina web.
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