
 
 
 

MOCIÓ PER RECLAMAR AL GOVERN ESPANYOL LA NORMALITZACIÓ I         
MILLORA DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL (SEPE) 
 
La COVID-19 i l’aplicació de l’estat d’alarma han afectat la vida quotidiana de tota la               
població del nostre país i la nostra ciutat. La situació va impactar d’un dia per l’altre i sense                  
previ avís en milers d’empreses de Santa Coloma de Gramenet i del nostre entorn. Molt               
d’aquest teixit empresarial local, concretament 767 empreses colomenques amb 3.144          
treballadors i treballadores, s’han acollit a la possibilitat de realitzar un expedient de             
regulació temporal d’ocupació (ERTO).  
Els ERTOs han afectat una part molt important dels veïns i veïnes de la nostra ciutat, també                 
aquells que treballen fora d’ella i no queden reflectides a les dades locals. 
 
La situació actual seria més sostenible si totes les persones afectades per un ERTO              
haguessin cobrat, tal com corresponia, des del primer moment. Però no ha estat així, hi ha                
treballadors de la nostra ciutat que no reben cap mena d’ingrés des del març i que es                 
troben, doncs, en una situació desesperant. 
 
A aquest fet cal sumar-hi les persones afectades per ERTOs que han cobrat diners de més                
per un error administratiu, aquestes persones disposen de trenta dies hàbils per retornar les              
quantitats ingressades “de forma indeguda”. Hi ha beneficiaris que ni tan sols han començat              
a cobrar la seva prestació i el SEPE els reclama el retorn de les quantitats errònies.  
 
Les administracions responsables de la tramitació dels ERTOs han experimentat una           
pressió sense precedents degut al creixement exponencial de les empreses que han            
sol·licitat acollir-se a aquest procediment, en total més de 98.000. 
 
Durant el període de pandèmia que ens ocupa, els mitjans de comunicació han anat              
reportant i documentant diàriament situacions en les quals els ciutadans no estan cobrant             
l’ajuda i esperen cobrar allò a què tenen dret. També persones que s’adrecen a les oficines                
locals i no reben ni resposta ni solucions als seus expedients, telèfons colapsats i tensions               
d’ordre públic. Famílies senceres estan patint aquesta situació injusta, a més de l’angoixa             
de no saber quan podran 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 bona part dels 725.000 treballadors afectats a Catalunya, 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.              
L’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet també va habilitar una línia d’ajuda amb els              
mateixos objectius: donar liquiditat a les famílies afectades. 
 
Ens trobem en la situació que ni el govern espanyol ni cap dels seus organismes han                
publicat a data d’avui quants treballadors no han cobrat la seva prestació, tot i disposar de                
les dades dels seus serveis d’ocupació i per tant ni tan sols coneixem la magnitud de                
l’afectació real a la nostra ciutat.  



 
 
 

Per tot això, proposem que el Ple de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet ACORDI: 

01.- Instar al 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. 

02.- Instar al govern espanyol a publicar les dades de manera territorialitzada (a nivell             
de municipi) dels treballadors que han cobrat i els que no han cobrat les 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. 

03.- Instar al govern de l'estat a traspassar la competència de la gestió dels ERTOS              
de l'INSS al SOC  amb la corresponent partida econòmica per assumir la despesa. 

04.- Instar al govern de l’estat espanyol, mentre no es faci aquest traspàs, a             
solucionar els diversos problemes derivats dels colapses del SEPE: 

a. Obrir amb normalitat l’oficina d’atenció al ciutadà de Santa Coloma de           
Gramenet del SEPE per tal de poder donar solucions i explicacions a tots els              
afectats per ERTOS i persones sol·licitants de la prestació d'atur. 

b. Establir un marc de col·laboració amb el SOC a nivell d’infraestructura i            
recursos humans i tecnològics per tal de solventar els retards en els            
expedients, solucionar els errors i restablir el normal funcionament del servei. 

c. Mentre no s’estableixi el marc de col·laboració, augmentar immediatament la          
plantilla que gestiona el ERTOS. 

05.- Millorar les prestacions derivades de la situació econòmica i social provocada per            
la pandèmia de COVID-19 

a. Instar al Govern de l’estat espanyol a trobar una solució immediata per les             
famílies monoparentals que hagin de quedar-se a casa durant la quarantena           
per coronavirus assegurant el dret a la conciliació, essencial i més des d'una             
perspectiva feminista. 

b. Instar al Govern de l’estat espanyol a trobar una solució immediata per als             
pares i mares que tinguin fills en quarantena després d’un positiu de            
COVID-19 en un grup bombolla. 

06.- Instar al Govern de l’estat espanyol a prorrogar els ERTOS més enllà del 30 de               
setembre data de finalització prevista per aquest tipus de prestació. 

07.- 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. 

 
 
 


