Moció a ple del Grup Municipal d’Esquerra Republicana per la millora del lliurament
dels NIE i dels DNI a la comissaria de Sabadell

Entenem el dret a la seguretat com una política pública dirigida a oferir protecció,
tranquil·litat i llibertat a les persones. La finalitat és garantir als ciutadans viure en les
millors condicions possibles i, així, poder actuar lliurement.
La seguretat pública és un valor essencial de la democràcia, ja que garanteix la llibertat
i el respecte dels drets de la ciutadania. Cal fer valdre la funció social de les polítiques
de seguretat, aspirant sempre a comptar amb cossos de seguretat més propers,
moderns, amb un clar perfil social, innovadors, sensibles i al servei de tots els ciutadans,
especialment a aquells col·lectius més vulnerables. Aquests drets fonamentals són un
element nuclear perquè l’individu pugui desenvolupar el seu potencial i viure en un estat
de benestar que li permeti actuar en benefici de si mateix i, alhora, dels altres.
El sistema policial català està conformat per la Policia de la Generalitat-Mossos
d’Esquadra i pels cossos de Policia Local que hi ha arreu del territori, els quals actuen
coordinadament. A més, hem d’afegir altres cossos membres de les forces de seguretat
de l’estat, com són la Policia i la Guàrdia civil, que actualment tenen determinades
competències al nostre territori, així com també el treball en xarxa amb Interpol i
Europol.
Respecte a les competències del cos de Policia de l’estat, una d’elles, no és estrictament
policial sinó de caràcter administratiu com és el de la filiació i documentació de les
persones, tant dels nacionals com de les persones estrangeres.
En aquest sentit, d’uns anys cap aquí ens hem trobat amb la problemàtica del col·lapse
de les comissaries, entre elles la de Sabadell, ja que només atenen presencialment i
mitjançant cites prèvies. Donada l’alta demanda i la insuficiència de recursos del servei,
tant personal com material, és pràcticament impossible aconseguir la cita prèvia. Això
suposa que la persona estrangera que ha de treure la targeta de residència o procedir a
la seva renovació, pot arribar a trigar setmanes o mesos entrant centenars de vegades
a la web. A més, la web, et fa omplir tots els formularis i al final, després de uns 20
minuts omplint tota la informació, el programa et diu que no hi ha cita i has de començar
d’un principi. L’única via per obtenir la cita prèvia es via web i no tothom en té prou
coneixement, els recursos o una xarxa de suport que pugui estar a diferents hores del
dia buscant aquesta cita.
Degut a aquesta situació, molta gent ha vist com li caducava el seu permís de residència
i/o treball, i per tant, causant perjudicis irreparables, laborals i dels seus drets com a
ciutadans.
A aquesta situació hi ha contribuït, en gran part, la organització de “màfies” que
aconsegueixen cites prèvies i les venen per xifres de entre 200 i 500 euros, per un servei

que és de franc. Es venen cites prèvies a despatxos d’advocats, locutoris i fins i tot a
Wallapop. El diari LA VANGUARDIA publicava el 2-12-20, que el 65% dels estrangers
pagaven per obtenir la cita prèvia1.
Segons consta a l’Institut d’Estadística de Catalunya, a Sabadell hi ha gairebé uns 30.000
persones d’origen estranger. Per tant, tenim una necessitat evident de que aquesta
anomalia es solucioni de forma immediata per poder garantir els drets de tota aquesta
població.
En quant al funcionament del servei, un cop ja has obtingut la cita prèvia, també mereix
un cop d’atenció. Per començar, creiem que es una anomalia que siguin agents de Policia
els que portin a terme tota la part burocràtica de documentació i presa de empremtes,
quan perfectament ho podria fer personal administratiu, i així no malbaratar el cost que
suposa a l’administració el fet de formar a un agent de la policia, i a més, mentre fan
aquesta feina burocràtica, no poden fer feina policial.
Una altra anomalia, es que el pagament de la taxa només es pot fer en metàl·lic, tenint
que pagar en aquell precís moment, no sent possible el pagament amb targeta o per
caixer automàtic. Per tant, ens trobem amb un sistema de cobrament totalment obsolet,
i que està a anys llum de la pretesa administració electrònica que tant reiteradament
ens diuen que hem de caminar.
Per tot això, demanem al ple de Sabadell l’adopció dels següents acords:

PRIMER: Instar al Ministeri de l’Interior del govern de l’estat espanyol que incrementi el
23% del personal d'administració que realitza els tràmits d'expedició de NIE a la
Comissaria de Sabadell
SEGON: Instar al Ministeri de l’Interior del govern de l’estat espanyol un augment la
inversió en recursos materials destinats a l'adquisició i actualització dels sistemes
informàtics necessaris per a la realització dels tràmits d'expedició de documentació.
TERCER: Instar al Ministeri d’Interior del govern de l’estat espanyol que doti les
comissaries de policia en que es realitzin els tràmits d'expedició de DNI; Passaport i NIE
amb tecnologia Terminal Punt de Venda per fer possible el cobrament amb targeta de
crèdit / dèbit de les taxes derivades de la tramitació de cada cas.

https://www.lavanguardia.com/local/barcelona/20201202/49848141757/cita-previacolapso-extranjeria-migrantes-comisarias.html
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No obstant, el ple resoldrà
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