Benvolguts companys i benvolgudes companyes,
El Defensor del Poble ens ha comunicat l’informe de la Secretaria General de Coordinació Territorial del
Ministeri de Política Territorial i Funció Pública sobre l’assignació de funcionaris interins a l’Oficina
d’Estrangeria de Barcelona.
S’informa que amb càrrec a l’Oferta d’Ocupació Pública corresponent a 2017 es va sol·licitar l’autorització
d’un reforç de 12 funcionaris interins per la Sotsdelegació del Govern en Barcelona: 3 del Cos General
Auxiliar, 7 del Cos General Administratiu i 2 del Cos General de Gestió.
En 2018 es van assignar nous funcionaris a les delegacions i sotsdelegacions del Govern, distribuïts de la
següent manera: 22 auxiliars, 28 administratius i 14 de gestió. Dels llocs autoritzats, es destinaren a
Barcelona 2 funcionaris del cos de gestió, que van prendre possessió el 30 de maig i 8 de juny; 7
administratius, que no van prendre possessió, i 3 auxiliars pendents de nomenament, si no haguessin
candidats de les llistes corresponents s’iniciaria un procés selectiu. En el cas dels administratius, degut a la
falta d’aspirants, quan la Direcció General de Funció Pública i la Direcció General de Costos de Personal i
Pensions Públiques autoritzin l’expedient es realitzarà un procés selectiu amb una durada aproximada de
45 dies.
Les autoritats policials comunicaren al Defensor del Poble la possibilitat de sol·licitar el NIE en qualsevol
comissaria de la província de Barcelona i l’existència de cites disponibles per autoritzacions de retorn i
certificats de registre UE. Disponibilitat acreditada per la Institució del Defensor del Poble, que ha
realitzat un seguiment durant els mesos de maig i juliol d’enguany comprovant l’existència de cites la
majoria dels dies en una o varies comissaries; amb una demora que oscil·la entre uns pocs dies i un
màxim de 40. Situació que si bé no la considera ideal, si, afirma, permet als ciutadans comunitaris
presentar les seves sol·licituds en un termini raonable.
No passa el mateix per la resta dels tràmits d’estrangeria; la falta de cites ha provocat que no hagin cessat
de dirigir-se a la Institució ciutadans reiterant que continua la absència de les mateixes o l’excessiva
demora en la seva assignació quan s’obtenen.
La ciutadania també s’ha queixat per:




La no admissió a tràmit de les sol·licituds presentades sense requerir la documentació la falta de
la qual motiva la no admissió.
La anul·lació de cites concedides per no atendre el requeriment de l’Oficina d’Estrangeria
d’aportar la documentació pertinent, malgrat faltar varis mesos pel dia de la cita.
La denegació de la condició de beneficiari del SNS al no disposar de la pertinent autorització de
residència o certificat d’inscripció en el Registre de Ciutadans de la Unió.

És per tot això que el Defensor del Poble ha decidit ampliar l’actuació amb la Sotsdelegació del Govern a
Barcelona, sol·licitant informació sobre:





Suficiència del personal adscrit a l’Oficina d’Estrangeria per atendre la demanda existent.
Accions realitzades per assegurar l’existència de cites per realitzar els diferents tràmits
d’estrangeria, en un termini de temps raonable.
Sol·licitud de documentació als interessats que han obtingut cita, malgrat faltar llarg temps
perquè aquesta es produeixi.
No admissió de sol·licituds en cas de falta o d’incorrecció d’alguna de la documentació
presentada, sense requerir la seva esmena.

Barcelona, a 4 de setembre de 2018
Comissió d’Estrangeria.

