
MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS DE JUNTS PER CERDANYOLA, GUANYEM 
CERDANYOLA I ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA PER RECLAMAR AL 
GOVERN ESPANYOL EL PAGAMENT DE LES PRESTACIONS DELS 
TREBALLADORS QUE ES TROBEN AFECTATS PER UN ERTO

El nou coronavirus i l’aplicació de l’estat d’alarma han afectat la vida corrent de tota la
població del nostre país i de la nostra ciutat. Un total de 154.363 persones estan a l’atur o
en  situació  d’ERTO  al  Vallès  Occidental,  el  34% de  la  població  activa,  que  seria  de
451.812 persones al mes de maig. Això vol dir que una de cada tres persones en situació
de  treballar  està  actualment  afectada  per  un  procés  d’ERTO  o  està  sense  feina.
Cerdanyola concentra un 5’9% d’aquests llocs de treball afectats.

La situació actual seria greu però sostenible si totes les persones afectades per un ERTO
haguessin cobrat, tal com correspon, des del primer moment. Però no ha estat així, ja que
fa més de tres mesos que hi ha treballadors de la nostra ciutat que no reben cap mena
d’ingrés  i  que  pateixen,  doncs,  una  situació  desesperant.  Les  administracions
autonòmiques i l’estatal responsables de la tramitació dels ERTO han experimentat una
pressió  sense  precedents  pel  creixement  exponencial  durant  la  crisi  de  procediment
d’ERTO. Malgrat  que en els primers dies de maig, el  Servei  Públic  d’Ocupació Estatal
(SEPE) havia procedit a abonar el pagament de les prestacions d’ocupació a més de 5
milions de persones, de les quals més de 3,3 milions eren nous beneficiaris,  encara hi
havia moltes famílies que estaven patint. 

Els  últims  dies  els  mitjans  de  comunicació  estan  reportant  i  documentant  diàriament
situacions en les quals els ciutadans no estan cobrant l’ajuda i fa més de dos mesos que
esperen cobrar allò a què tenen dret.  Es calculen en milers, famílies senceres, els qui
estan patint aquesta situació injusta, a més de patir, ja de per si, una situació d’angoixa
com és la de no saber quan es podrà tornar a la feina. 

La situació és tan greu que, davant les primeres notícies que no s’estava fent el pagament
de  la  nòmina  a  milers  de  treballadors,  la  Generalitat  de  Catalunya  —a  través  del
Departament de Treball, Benestar i Família— va habilitar una prestació d’emergència de
200 euros. Aquesta partida extraordinària de 20 milions d’euros es va exhaurir en poques
hores i va arribar a les 100.000 sol·licituds aprovades. 



Es dóna la situació que ni el govern espanyol ni cap dels seus organismes han publicat a
data d’avui  quants treballadors  no han cobrat  encara  cap res tot  i  estar  en un ERTO
tramitat per les seves empreses respectives.

Per tot això, Des del ple de l’Ajuntament instem als diferents grups municipals a adoptar
els següents:

ACORDS: 

PRIMER.- Que  l’Ajuntament  de  Cerdanyola  del  Vallès  insti  el  govern  espanyol  a
finalitzar  els  tràmits  per  tal  que  tots  els  treballadors  afectats  per  un ERTO cobrin  les
prestacions  econòmiques  de  forma  immediata,  tan  aviat  com  es  resolguin  totes  les
incidències i reclamacions.

SEGON.- Que  l’Ajuntament  de  Cerdanyola  del  Vallès  insti  el  govern  espanyol  a
publicar les dades de manera territorialitzada (a nivell de municipi) dels treballadors que
han cobrat i els que no han cobrat per fer el seguiment correcte dels treballadors afectats
per ERTOs que encara no hagin rebut  la  prestació d’atur.  Que aquestes dades siguin
publicades en sèries quinzenals a partir del 15 de març passat. 

TERCER.- Transmetre aquests acords al govern espanyol; al Ministerio de Trabajo; a
les  entitats  municipalistes;  a  la  Diputació  de  Barcelona,  al  Departament  de  Treball,
Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya, i als sindicats.

Cerdanyola del Vallès, 25 de juny de 2020


