INCIDÈNCIES COVID-19. Tràmits en matèria d’estrangeria
Dimarts, 12 de maig de 2020

Benvolgudes companyes i companys,

Atès que alguns de vosaltres ens heu anat traslladant alguna incidència i dubtes sobre els tràmits
en matèria d’estrangeria, el col·legi es va posar en contacte amb la Subdelegació del Govern a
Lleida, la qual ens trasllada els següents aspectes a tenir en compte, ara que entrem en les fases
de desescalament:
Pel que fa a les incidències amb el Registre electrònic: ens comentem que, lamentablement, ells
no poden solucionar aquest problema atès que el servei tècnic, ja que és un registre electrònic
comú per a totes les administracions de l’Estat i per tant, no està dins del seu àmbit d’actuació.
Ens comenten que durant el mes d’abril han rebut a través del registre electrònic més de cent
sol·licituds, i que per tant, amb paciència intentem entrar a l’aplicatiu, i en tot cas, ens posem
en contacte amb el servei tècnic a través del telèfon 060.
Pel que fa a la tornada a la normalitat, obertura de l’oficina d’estrangeria, i cites prèvies, segons
la "Resolución del Secretario de Estado de Política Territorial y Función Pública, de Medidas a
adoptar en los centros de trabajo dependientes de la Administración General del Estado con
motivo de la aprobación del Plan para la Transición hacia una nueva normalidad”, de 4 de maig,
sembla que no es podrà atendre el públic fins que no entrem a la fase II.
En un principi, les cites donades a partir del dia que obri l’Oficina d’Estrangeria hauran de vindre
el dia i hora previstes i les cites que es van donar i que no es van poder atendre, les
reprogramaran abans d’obrir cites noves. Només s'atendrà amb cita prèvia. No hi haurà servei
d'informació per tal d'evitar aglomeracions.
Estem en contacte permanent amb la Subdelegació del Govern a Lleida, amb la qual cosa,
qualsevol novetat respecte als expedients d’estrangeria, obertura de l’oficina, procediment de
cites prèvies i altres tràmits que puguin sorgir a partir d’ara en endavant, us tindrem
degudament informats.

Salutacions cordials,

LA JUNTA DE GOVERN

