
 

 

 
 

 
 

 
 
 

NOTA DE PREMSA 
 

Francesc Blasco, president del Col·legi de Graduats Socials, denuncia la 
inoperància de l’administració al final del procés de regularització 

 
Francesc Blasco, president del Col·legi de Graduats Socials de Tarragona, davant les dificultats que pateixen els 
professionals col·legiats que defenen els interessos dels seus clients, ja siguin empresaris o immigrants, desitja 
fer les següents declaracions: 
 
“Les societats actuals són complexes, sobre tot en el que afecta a la relació entre persones o d’aquestes amb 
l’Administració. Qualsevol sistema democràtic entén com part del propi sistema que l’administrat, o sigui, el 
ciutadà tingui l’Administració pública al seu servei, sent més propi de règims dictatorials la imatge de què el 
ciutadà suplica a l’Administració i, en conseqüència el dret a demanar que l’Administració estigui al seu servei, 
no existeix. Això fa que la idea de cues estigui associada a règims en què la democràcia no existeix.  
 
Ningú pot dubtar de què estem en un sistema democràtic i, en conseqüència, l’Administració ha de ser conscient 
i facilitar els mitjans per a què el ciutadà actuï amb aquesta categoria i l’Administració està al seu servei i no al 
revés, com passa en el cas que denunciem i que voldria ampliar.  
 
El procés de regularització d’immigrants ha sigut un part difícil en el que s’ha carregat sobre sectors que 
d’entrada no tindrien perquè haver-ho fet, part del treball administratiu, com és el cas de les gestions que havien 
de realitzar els empresaris. Però, malgrat tot, s’ha fet entenent que estàvem davant una situació extraordinària 
que requeria un esforç de tots. Així ho hem entès els professionals i hem establert mesures de col·laboració 
extraordinària a través de la Subdelegació del Govern amb l’Administració pública, que creiem que han 
funcionat. 
 
Però el procés no ha finalitzat i tornen a quedar patents mancances que han de ser arreglades immediatament. 
Tarragona ha sigut una de les poques províncies que no ha tingut ni té, oficina específica d’estrangeria  i 
això s’ha notat i continua notant-se.  Això està donant una situació que jo anomeno de les tres cues.  
 
La primera, la recollida de la resolució de la sol·licitud presentada en el seu dia, que pot suposar un dia sencer 
de cua davant la Subdelegació del Govern.  
 
La segona, s’inicia quan el treballador ha satisfet les taxes i ha de anar a recollir la targeta de residència a la 
comissaria de policia. Aquesta segona cua pot multiplicar-se per vàries, ja que necessites fer la primera per a 
recollir un número, que s’esgoten en trenta minuts, i la pròpia cua per a retirar la targeta una vegada que es té 
número d’ordre. Aquesta gestió pot durar dos o tres dies de cua permanent. La situació és pitjor si passa a 
Tortosa, ja que la comissaria només obre els divendres.  
 
Tot això pot empitjorar si hi ha una diferència entre les dades que té la comissaria i les que aporta l’immigrant, i 
encara que l’error sigui imputable a la pròpia administració, i com al joc del Parxís, tornem a la cua inicial.  

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
No és lògica aquesta ineficàcia a una administració moderna. El col·lectiu de professionals que està realitzant 
gestions de legalització lamenta aquesta inoperància de l’Administració, que repercuteix en el servei al ciutadà i 
en el propi servei que ha de donar als clients. Generant uns increments en el cost de les seves gestions 
disparatats, a més de la imatge i de la sensació d’ineficàcia amb la que es troba.  
 
I si el procés ha sigut més llarg del normal, i de per sí complicat, l’únic que faltava era el que ara està passant. Jo 
volia demanar a l’Administració una major sensibilitat, eficàcia i una previsió, ja que tot això suposa un retard de 
més de 9 mesos”.  
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