
                                                                                   Nota de premsa 

PIMEC Vallès Oriental demana al Síndic de Greuges suport per 

resoldre la demora dels tràmits d’expedients de regularització 

Ho ha fet juntament amb la Fundació El Xiprer i l’Associació Dimas al llarg d’una reunió 

amb un representant del Síndic de Greuges de Catalunya a Can Font. 

Avisen que la demora no només perjudica la persona que vol aconseguir la feina, sinó 

també l’empresa que no pot comptar amb aquella vacant fins a la resolució del tràmit. 

Les Franqueses, 30 de maig del 2022. Davant el fet que els tràmits d’expedients de 

regularització amb un termini fixat per llei de 3 mesos en alguns casos es demora fins a 

6 mesos, PIMEC Vallès Oriental, la Fundació El Xiprer i l’Associació Dimas han sol·licitat 

a través d’una carta al Síndic de Greuges el seu suport perquè es compleixin els 

terminis fixats per la llei. Ha estat al llarg d’una reunió amb un representant de la 

institució, a qui han lliurat la carta i amb qui han abordat aquesta problemàtica en el 

procés final de la inclusió i la regularització de persones en situació administrativa 

irregular. 

Les tres entitats -que treballen conjuntament per la inclusió a través de convenis de 

col·laboració amb les empreses sòcies- han posat de manifest que l’obtenció de 

l’arrelament social, pel qual s’han de complir diferents requisits, pateix una demora que 

pot ser un hàndicap no només per a la persona que l’ha d’aconseguir, sinó també 

per l’empresa que no pot comptar amb aquella vacant fins a la resolució del tràmit. 

En aquest sentit, han mostrat el seu suport al projecte de Formació Inclusiva i Prelaboral 

(FIP) per donar eines a joves emigrants per tal d’adquirir competències laborals que 

facilitin la seva inserció sociolaboral. D’altra banda, en la carta lliurada, PIMEC Vallès 

Oriental, la Fundació El Xiprer i l’Associació Dimas han expressat la seva preocupació 

pel fet que no es puguin dur a terme projectes inclusius, socials i enriquidors per 

a tota la societat perquè es queden aturats a l’Administració d’Estrangeria. 

Al llarg de la trobada hi han participat el president de PIMEC Vallès Oriental, Daniel 

Boil, els representants de la Fundació El Xiprer Natàlia Sanchís i Carlos Parra, i el 

membre de l’Associació Dimas, Esteve Pineda. A més, van estar presents dos joves 

afectats per la demora d’aquests tràmits i que es troben dins del projecte FIP: Djiguiba 

Diakhite i Bouba Maria. 


