
 
 
 
 
 

 

Benvolguts companys i benvolgudes companyes,  

 

Posem en el vostre coneixement que ens hem dirigit a la Secretaria d’Estat de Migracions per traslladar-li 

la preocupació del col·lectiu pel col·lapse de les administracions gestores a l’àmbit de l’estrangeria. En 

l’escrit s’informa de les principals disfuncions amb les que es troben professionals i ciutadans quan es 

dirigeixen a l’Oficina d’estrangeria, a la Unitat de Grans Empreses o a la Policia Nacional per obtenir les 

autoritzacions i documentació pertinents.  

 

Es ressalta la falta de cita prèvia com el principal obstacle en la gestió dels expedients d’estrangeria, i 

s’identifiquen els problemes que genera agrupant-los segons l’àmbit d’actuació afectat. Així doncs, 

s’informa a la Secretaria de les incidències que concorren  en el procés de petició de cita prèvia per les 

autoritzacions inicials de residència, i de les que apareixen en la gestió dels tràmits d’estrangeria 

competència del Cos Nacional de Policia. En el terreny de la tramitació telemàtica, es posa en el seu 

coneixement les disfuncions que afecten tant a la presentació de les sol·licituds com a les notificacions de 

les resolucions.  

 

Així mateix, es va considerar convenient advertir de l’agreujament de la situació anterior sinó es frena la 

demora actual per complir amb el tràmit de la jura en els procediments d’adquisició de la nacionalitat 

espanyola per residència. Doncs, si la condició d’espanyol està supeditada a la formalització del tràmit 

anterior, retardar-lo excessivament implica la necessitat de renovar l’autorització de residència per evitar 

caure en la irregularitat.  

 

Es finalitza l’escrit oferint la col·laboració de la nostra Corporació al nou equip polític de gestió per cercar 

el necessari pla de xoc que permeti accedir als diferents tràmits en un temps raonable; oferiment que es 

brinda amb el convenciment que sumant energies s’arribarà, entre tots, a millorar la situació existent.   

 

12 de març de 2020 

 

Comissió d’Estrangeria.  

 


