OBSERVACIONS DE LA COMISSIÓ PERMANENT
DEL CONSELL MUNICIPAL D’IMMIGRACIÓ
A L’APLICACIÓ DEL PROCÉS DE NORMALITZACIÓ
DEL REGLAMENT DE LA LLEI D’ESTRANGERIA
Des de la Comissió Permanent del Consell Municipal d’Immigració de l’Ajuntament de
Barcelona volem manifestar la nostra opinió i fer suggeriments sobre l’actual aplicació
del procés de normalització del Reglament de la llei d’Estrangeria.
Encara és aviat per valorar el procés de normalització del reglament d’Estrangeria que
va començar el 7 de febrer. Ens preocupa que per dificultats en la tramitació de
documents o per l’actitud d’empresaris que es resisteixen a contractar legalment als
immigrants que estan en situació irregular, al final d’aquest període de normalització,
s’hi hagin pogut acollir molts menys persones de les previstes i les necessàries a la
realitat del nostre país. Es per això que plantegem la convivència de flexibilitzar
aspectes d’aquest procés d’aplicació en els següents punts:
El certificat d’empadronament s’ha establert com a requisit imprescindible per
acollir-se al procés de normalització. Al no acceptar-se el volant d’empadronament
com a document vàlid, s’està retardant el procés de sol·licituds. Suggerim que es
reconsideri la possibilitat d’acceptar el “volant” d’empadronament i que en cas de
dubtes de la seva validesa, es facin les comprovacions que calgui en els
Ajuntaments corresponents.
Les sol·licituds de penals han estat plenes de dificultats, esperes davant dels
consolats, informació poc clara del procés a seguir segons cada país, problemes
per aconseguir traduccions del document, hi ha persones immigrants que no tenen
consolat en el nostre país. Aconseguir aquest document està retardant que moltes
persones puguin fer la sol·licitud de normalització.
Considerem que s’hauria d’acceptar el document on consti en “procés de
sol·licitud”. En el cas dels col·lectius gambians, pakistanesos i altres en què no hi
ha consolat en el nostre país, proposem que s’accepti la sol·licitud de penals en el
país d’origen o es busquin altres fórmules.
Per les persones que tinguin retingut el seu passaport per la policia i per tant, no
poden presentar còpies de totes les pàgines del passaport, demanem que
s’accepti el comprovant de “compulsa policial” d’aquest document i puguin tramitar
el procés de normalització.
Pensem que el temps de resolució a les sol·licituds de normalització haurien de ser
inferiors al termini de tres mesos que marca la llei, així es facilitaria el contracte de
l’immigrant el més aviat possible, el que beneficiaria a l’empresari, a l’empleat i a
l’increment de cotitzacions a la Seguretat Social.
En el cas de la resolució negativa, fora bo que es donés la possibilitat de fer
al·legacions en el termini d’un mes i que es pugui fer la proposta d’un nou empleat
o un nou empresari.
Observem que s’ha obert la possibilitat d’acollir-se al procés de normalització a
col·lectius que inicialment no estava previst que ho fessin, els estudiants i els
residents sense autorització de treball; en aquesta línia caldria ampliar la
possibilitat a altres col·lectius, per exemple, les persones que estan en el país amb
permís de treball temporal pel contingent de temporada, els qui van entrar en el
país a través d’aquests contingents i no han retornat al seu país o els col·lectius en
risc d’exclusió social que podrien participar en plans o tallers ocupacionals si se’ls
eximís d’estar inscrits en les oficines de Treball de Catalunya.

En el sector agrari podria ser adient que l’autorització no estigués limitada a un
àmbit geogràfic i és permetés la mobilitat per tot l’Estat, ja que per raons
climatològiques o altres que afecten a aquest sector, pot fer poc viable la
contractació limitada a un àmbit territorial.
Seria facilitador permetre que les sol·licituds del procés de normalització no
l’haguessin de fer directament els empresaris i les poguessin presentar altres
persones de l’empresa, d’organitzacions sindicals o patronals, mostrant un
document de poders delegat per l’empresari que vol contractar.
Valorem com a indispensable la intervenció de la Inspecció de Treball durant
aquest procés fins el mes de maig, fent requeriments i sensibilitzant als empresaris
perquè legalitzin als seus empleats.
Per altra banda, considerem necessari que després d’aquest període de
normalització, es prioritzi un pla d’intervenció contra empresaris que mantenen
l’ocupació irregular i que es compti amb el suport de la patronal i els sindicats. Cal
transmetre de forma clara i compromesa que la lluita contra l’economia submergida
es prendrà seriosament.
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