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2.3. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE FEM SANT ANDREU-AM, 

EN DATA 11 DE NOVEMBRE DE 2020, AMB REGISTRE D’ENTRADA NÚM. 

E2020019213, PER RECLAMAR UNA MILLORA URGENT DE LA GESTIÓ DE LES 

PRESTACIONS I SUBSIDIS D’ATUR I EL COBRAMENT DELS ERTO 

 

 

Vista la moció  presentada  pel  grup  municipal de FEM Sant  

Andreu-AM, per reclamar una millora urgent de la gestió de les 

prestacions i subsidis d’atur i el cobrament dels ERTO, la qual, 

literalment transcrita, diu el següent: 

 

“Les imprescindibles mesures sanitàries han tingut un impacte 

considerable sobre l’activitat econòmica i l’ocupació, amb les 

últimes dades a la mà, la taxa d’atur a Catalunya ha augmentat 

fins al 16,26 el tercer trimestre 2020. 

 

La principal eina per combatre l’impacte econòmic de la COVID-19 

per part del Govern de l’estat han estat els Expedients de 

Regulació Temporal per força major, que s’han estès, de moment 

fins a finals de gener de 2021, independentment de la 

finalització de l’Estat d’Alarma. 

 

A 4 de novembre de 2020 s’havien sol·licitat a Catalunya 115.315 

Eros vinculats a la crisi sanitària en les seves diferents 

tipologies, tant inicials com vinculats als rebrots, limitacions 

o impediments d’activitat, que podien comportar una afectació de 

fins a 867.646 persones treballadores. Tanmateix, la gestió de 

les prestacions d’atur de les persones treballadores afectades 

portades a terme a través del SEPE, del Ministerio de Trabajo y 

Economia Social, s’ha topat amb dificultats que ha estat incapaç 

de superar i que han limitat l’abast de la protecció que havien 

d’oferir els ERTOS. 

 

A l’octubre, coincidint amb la segona declaració d’Estat 

d’Alarma, l’arribada de noves limitacions a l’activitat 

econòmica i després de més de 8 mesos de l’inici de la crisi 

sanitària, encara hi ha persones que no han cobrat la prestació 

d’atur a la que tenen dret, i d’altres, mantenen incidències en 

la prestació rebuda. La gestió del SEPE ha estat  plegada de 

situacions d’errors en els expedients que ha provocat que hi 

hagi persones que encara no han cobrat, o que han cobrat el 

doble, cobrat malgrat no estar en un ERTO o que només han cobrat 

50€ o 20€, fins al cas d’un treballador que va cobrar 0,28€ per 

dos mesos d’afectació per un ERTO. 

 



 

 

 

 

El mateix govern espanyol ha admès el col·lapse del SEPE, però 

no s’han posat solucions sobre la taula. Tot això mentre la 

Generalitat de Catalunya al llarg d’aquests tres mesos ha 

tramitat més de 115.315 ERTOS que tenen una afectació de 867.646 

persones treballadores. De forma diligent i puntual. En més de 

15 ocasions s’ha posat a disposició del Ministeri de Treball i 

el SEPE per a tal d’oferir suport logístic, tècnic i humà per 

atendre les persones afectades per impagaments i l’allau 

d’incidències en el cobrament de prestacions d’atur vinculades 

als ERTO. I malgrat no tenir-ne la competència el SOC ha atès 

les queixes i reclamacions de la ciutadania que se l’hi ha 

dirigit, atenent i acompanyant a la ciutadania encara que només 

pugui atendre però no resoldre aquestes queixes. En darrer 

terme, la Generalitat ha tramès els Protocols d’actuació per 

posar a disposició els professionals de les Oficines de Treball 

al servei de la gestió de les incidències, i es van iniciar 

converses, però el Ministeri ha declinat avançar cap a 

materialitzar la cooperació oferta. 

 

Malgrat comptar menys recursos que l’Estat Espanyol, la 

Generalitat de Catalunya ha posat a disposició de la ciutadania 

ajudes per tal de garantir la despesa de les primeres 

necessitats per a llars i famílies, com: 

 

- 20 milions d’euros en un ajut extraordinari per les 

despeses de primera necessitat per a treballadors afectats 

per ERTO o amb contractes temporals extingits i autònoms 

amb càrregues familiars que hagin patit una disminució 

superior al 30% dels seus ingressos per causa de la COVID-

19. 

- Ha creat una deducció autonòmica de l’IRPF equivalent a la 

diferència entre la quota íntegra catalana i la quota 

íntegra estatal, sempre que aquesta diferència sigui 

positiva, per a les rendes laborals/salarials més baixes. 

Una mesura que beneficiarà unes 250.000 persones a 

Catalunya i que suposarà una pèrdua d’ingressos per a la 

Generalitat, i serà d’uns 16,3 milions d’euros en el 

pressupost del 2022. 

- Ha reforçat en 40,5 milions d’euros de la partida 

destinada a la Renda Garantida de Ciutadania (RGC). 

- Ha creat dues ajudes per a treballadors autònoms de 7,5 

milions al mes d’abril i de 20 milions d’euros aquest mes 

de novembre en la segona onada de limitacions a 

l’activitat. 

 

Malgrat la gravetat de la situació, el SEPE i el Ministeri 

continuen sense respondre a l’oferta de col·laboració per part 

de la Generalitat de Catalunya, menystenint la voluntat de 

col·laboració del Departament de Treball, Afers Socials i 

Famílies, amb l’única conseqüència que les dificultats en la 

gestió dels ERTOS continuen i milers de persones que tenien dret 

a  la  prestació  continuant  sense  cobrar-ho.  No   només  cal  

 

 



 

 

 

 

considerar les incidències no ateses, sinó que s’ha produït una 

deixadesa important en l’atenció a la ciutadania, la majoria de 

la qual ha vist que tampoc han estat ateses les trucades o les 

demandes d’informació per resoldre les eventuals incidències. Un 

coll d’ampolla de difícil solució i un silenci massa gran per 

milers de persones afectades. 

 

Però més enllà de l’impacte de la Covid-19, aquesta problemàtica 

té una natura estructural. 

La Generalitat té competència sobre polítiques actives 

d’ocupació, malgrat que en depèn dels recursos que atorga 

l’Estat i que ha retallat en més de 86 milions d’euros, un 22%, 

però no té competències en polítiques passives. La Generalitat 

te la responsabilitat d’ajudar a les persones a millorar la seva 

ocupabilitat, però no pot complementar aquest suport amb les 

prestacions d’atur. 

 

La coordinació de polítiques actives i passives podria oferir un 

servei integral necessari per a tal de maximitzar el benefici de 

la ciutadania afectada per aquestes polítiques, combinant un 

sistema robust de protecció social amb les polítiques 

d’activació laboral. Aquest traspàs permetria fusionar el 

conjunt de prestacions, vincular-ho a itineraris d’inserció 

laboral en els casos en què sigui possible i desitjable, així 

com preveure intervencions socials i d’activació laboral. 

 

El Ple de la corporació, va rebutjar aquesta moció, i no ha 

estat aprovada: 

 

PRIMER: Exigir al govern de l’estat espanyol el traspàs de la 

gestió de les prestacions i subsidis d’atur que actualment 

gestiona el SEPE per a tal que des del SOC es pugui oferir una 

política integral d’ocupació que contempli totes les seves 

dimensions. Aquest traspàs hauria d’incloure, com a mínim 

l’organització i administració dels serveis, la gestió del 

reconeixement del dret a rebre les prestacions, la capacitat de 

direcció, coordinació i control de sistemes de processament de 

dades. La funció interventora en la matèria, el traspàs de la 

infraestructura disponible i el finançament per part de l’estat 

de dites obligacions econòmiques i de les disponibles 

pressupostàries que comportaria el traspàs. 

 

SEGON: Que el pagament de les prestacions endarrerides reconegui 

d’ofici els interessos de demora, com a compensació del 

perjudici causat a milers de persones treballadores que han 

estat mesis sense ingressos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

TERCER: Que el govern de l’estat espanyol estableixi mecanismes 

de coordinació estables amb els governs territorials així com 

accepti propostes de col·laboració que els departaments 

corresponents facin, com és el cas de la Conselleria de Treball, 

Afers Socials i Famílies que ha reiterat la seva oferta de 

col·laboració en la gestió de les prestacions d’atur vinculades 

als ERTOs derivats de la Covid-19. 

 

QUART: La reversió immediata de la retallada de 86 milions 

d’euros dels fons de la  Conferència Sectorial de Empleo 

destinat a Catalunya per implementar polítiques actives 

d’ocupació el 2020, atès que són una eina essencial per a 

l’impuls de l’activació laboral i combatre l’atur de llarga 

durada i la decisió del Ministeri de Treball i Economia Social 

retalla el seu finançament en un 22% del pressupost assignat, 

que passaria de 388 milions a només 302. Aquests són un recursos 

finalistes recaptats amb cotitzacions d’empreses i treballadors, 

imprescindibles per a donar resposta a les necessitats de 

persones treballadores i empreses durant la reactivació 

econòmica. 

 

CINQUÈ: Traslladar aquests acords al Ministeri de Treball i 

Economia Social, al Departament de Treball, Afers Socials i 

Famílies, i als membres del Consell del Diàleg Social de 

Catalunya. 
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