AMIC-UGT DE CATALUNYA DEMANA AL GOVERN CENTRAL MESURES
URGENTS DAVANT LA FALTA DE CITES PER A LA REALITZACIÓ DE
TRÀMITS D’ESTRANGERIA A LES COMISSARIES
DENUNCIEM LA VULNERACIÓ DEL DRET LEGÍTIM DE LES PERSONES
ESTRANGERES A SER ATESES PER L’ADMINISTRACIÓ

Davant d’aquest context vergonyós, de bloqueig informàtic que no té parangó a
nivell europeu, des de la AMIC-UGT volem manifestar el nostre absolut
descontentament davant aquesta situació d’ineficiència de l’Administració a
l’Estat espanyol, i, en concret, de la incapacitat de la Direcció General de las
Policia Nacional, a solucionar el gran col·lapse de la seu electrònica de cita
prèvia per a prendre les empremtes als treballadors i treballadores
estrangers residents a Catalunya i poder aconseguir la seva targeta de
residencia i treball en vigor.
Aquesta lamentable situació no és d’ara, ni és deguda a la situació de la
pandèmia, tal i com la volen justificar alguns responsables. La manca de cites
pels diferents tràmits d’estrangeria és RECURRENT, la van patir les persones
estrangers de la primera generació i la continuen vivint a l’actualitat, ara més
que mai, amb més duresa i menys recursos.
Tothom és conscient que la pandèmia ha agreujat la situació no només en
matèria de cites d’estrangeria, però, també, és cert que les mesures dutes a
terme per garantir la seguretat jurídica de les persones immigrades residents
legalment a Catalunya, han estat curtes, insuficients i no incorporen cap millora
de les tècniques organitzatives de l’Administració per evitar la vulneració dels
drets de les persones immigrades residents legalment al nostre país.
Contràriament als objectius anunciats a l’Ordre 421/2020, de “garantir la
seguretat jurídica….”, i, dels proclamats en la Instrucció DGM. 5/2020, de “NO
DEIXAR QUE TREBALLADORS I TREBALLADORES ESTRANGES ÉS
QUEDIN FORA DURANT LA PANDÈMIA”, en la pràctica, un gran número de
persones estrangeres amb la targeta de residència caducada, no poden
exercir un ventall de drets en igualtat de condicions que la resta de persones
amb la targeta en vigor.
La falta de cites per renovar la targetes de residencia i treball minva els drets i
llibertat de les persones estrangeres, de la mateixa manera considerem que no
es pot parlar de garantir la seguretat jurídica de les persones, ni d’anunciar, en
els instruments jurídics, intencions prometedores com “no deixar a ningú fora”
quan el que estem veient son acomiadaments per tenir la targeta de residència
caducada o la impossibilitat de donar-se en el padró municipal.

Des de la nostra organització, ja vam avisar que la situació és insostenible, de
la mateixa manera que vam considerar necessari que la Direcció General de
Policia, adoptés mesures urgents, paral·leles a les instruccions aprovades per
la Secretària General d’Immigració durant l’estat d’alarma. Vam advertir que,
per aconseguir els objectius plantejats, era necessari fugir del estricte
repartiment competencial a nivell provincial. Tenint en compte, que el ens
ocupa, és competència exclusiva del cos de la Policia Nacional, creiem
necessari que l’Administració impulsi mecanismes de flexibilització perquè les
persones amb targeta caducada poguessin efectuar el tràmits en qualsevol
comissaria de les quatre províncies de Catalunya, i, en qualsevol altra
comissaria d’altres comunitats limítrofes a Catalunya, sabem, per exemple,
que per a moltes persones és més a prop desplaçar-se d’Amposta a Castelló
que fins a Tarragona, sobretot si és per fer un tràmit vital com és renovar el
seva targeta de residència i podeu signar el seu contracte de treball.
Mitjançant aquest posicionament, tornem a denunciar la situació de col·lapse
de cites, al mateix temps que instem als responsables adoptar mesures que ja
vam reclamar entitats d’immigrants i els agents socials per solucionar aquest
problema.
Ja ho va dir Ceciron fa molt anys, potser en altre context, però no deixava de
ser de resposta als d’intents a estigmatitzar els drets de les persones més
vulnerables. Comparable, sens dubte, amb la situació actual que pateix la
població immigrada al nostre país, en els sues, frustrats, intents de reserva de
cita prèvia per a la presa d’empremtes en seu policial. El desinterès dels que
ens governen de facilitar aquest simple tràmit, ens fa recordar de la famosa
pregunta, així que “FINS QUAN CONTINUARAN ABUSANT DE LA NOSTRA
PACIÈNCIA?”
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