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Anna Caula i Paratas, portaveu del Crup Parlamentar! Republicà, Jordi Albert i
Caballero, diputat del Crup Parlamentan Republicà, d'acord amb el que esta
bleixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Pro
posta de resolució sobre el traspàs complert de les polítiques
d'ocupació, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Treball,
Afers Socials i Famílies, amb el text següent:

Exposició de motius

Les imprescindibles mesures sanitàries han tingut un impacte considerable
sobre l'activitat econòmica i la ocupació, amb les últimes dades a la ma la taxa
d'atur a Catalunya ha augmentat fins a el 14,8% el passat més de juny.
La principal eina per a combatre l'impacte econòmic de la COVI D-19 per part
del Covem de l'Estat han estat els Expedients de Regulació Temporal per força
major, que s'han estès més fins a el Setembre, independentment de la finalització de l'Estat d'Alarma. A 1 de Juliol de 2020 hi s'havien sol·licitat a Catalu
nya 91.425 Eros per força major que podien comportar una afectació de fins a
609.409 persones treballadores i 6.712 Eros per causes tècniques, organitzatives, productives o econòmiques que podien afectar a 111.750 persones treba
lladores. No obstant, la gestió de les prestacions d'atur de les persones treba
lladores 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 tenien que oferir els ERTOS.
A data de 23 de Juliol, desprès de més de 4 mesos de de l'inici de l'Estat
d'alarma encara hi ha persones que no han cobrat la prestació d'atur a la que
tenen dret. La gestió del SEPE ha estat plegada de situacions d'errors en els
expedients que ha provocat que hi hagin persones que encara no han cobrat,
o que han cobrar el doble, cobrat malgrat no estar en un ERTO o que només
han cobrat 50€ o 20€, fins a el cas d'un treballador que va cobrar 0,28 € per
dos mesos d'afectació per un ERTO. Les principals organitzacions sindicals,
estimaven que només a Catalunya més de 30.000 persones no havien cobrat el
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més de Juny. Al Juliol, milers continuen sense cobrar. A la mala gestió s'hi su
ma la opacitat i manca de transparència, no tenim les dades sobre les persones
que s'han queixat o que han estat afectades per la mala gestió dels ERTOS,
atès que el SEPE no la fa publica. Només en la bústia d'atenció a la ciutadania
que la Generalitat va obrir per a donar resposta a la ciutadania s'han rebut fins
a 4.600 queixes de persones que encara no tenen resolt el seu ERTO. El telèfon
que el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha posat a disposició
per atendre trucades a través del SOC, on es van rebre prop de 350.000 truca
des fins al mes de Juny, més de 285.000 van ser per incidències sobre la pres
tació d'atur, malgrat aquest organisme no disposa d'informació ni d'accés a les
dades ni ha estat habilitat per portar a terme els tràmits.
El col·lapse del SEPE l'ha admès el mateix estat, però no s'han posat solucions
sobre la taula. Tot això mentre la Generalitat al llarg d'aquests tres mesos ha
tramitat més de 98.000 ERTOS que tenen una afectació de 727.000 persones
treballadores. De forma diligent i puntual. En més de 11 ocasions s'ha posat a
disposició del IVIinisteri 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 a els ERTO.
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 les queixes.
En última instancia, malgrat comptar menys recursos de l'Estat, la Generalitat
ha posat a disposició de la ciutadania ajudes per a tal de garantir la despesa de
les primeres necessitats per a llars i famílies, destinant 20 milions d'èuros en
un ajut extraordinari per les despeses de prirfiera necessitat per a treballadors
afectats per ERTO o amb contractes temporals extingits i autònorhs amb càr
regues familiars que hagin patit una disminució superior al 30% dels seus in
gressos per causa de la COVID-19. En els moments més àlgids de la pandèmia i
més durs del confinament el Govern de la Generalitat ha arribat allà on l'Estat
per desídia o per incompetència no podia arribar.
Malgrat la gravetat de la situació el SEPE i el Ministeri continuen sense respon
dre 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
com tampoc li ha esteses les trucades o les demandes d'informació per resolModel; 250 Proposta de resolució
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dre les eventuals Incidències. Un coll d'ampolla de difícil solució i un silenci
massa gran per milers de persones afectades.
Més enllà de l'impacte del Covid-19, aquesta problemàtica té una natura es
tructural. 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 215 Milions d'euros, però no te 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 que sigui
possible i desitjable, així com preveure intervencions socials i d'activació labo
ral.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Republicà presenta la següent:

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya
1.
Considera reprovable la decisió de l'Estat d'ignorar la oferta de
col·laboració de la Conselleria de Treball, Afers Socials i Famílies per a tal de
col laborar en la gestió de les prestacions d'atur vinculades als ERTOs derivats
de la Covid-19 i constata que els principals afectats per aquesta negligència
han estat els ciutadans i ciutadanes amb dret a la prestació i que encara avui
no han cobrat, les han percebut errònies, o bé, ni tant sols han estat atesos.

2.

Insta a el Govern de la Generalitat, a exigir el Govern de l'Estat.

a.
El traspàs de la gestió de les prestacions i subsidis d'atur que actual
ment gestiona el SEPE per a tal que des de el SOC es pugui oferir una política
integral d'ocupació que contempli totes les seves dimensions. Aquest traspàs
hauria d'incloure, com a mínim:
Organització i administració dels serveis
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Gestió del reconeixement del dretarebre les prestacions

114

Traspàs de la Infraestructura disponible

Iv.
Finançament per part de l'estat de dites obligacions econòmiques
Ide les disponibles pressupostaries que comportaria el traspàs.
vl.
OIreccIó, coordinaclólcontroldesistemesde processament de
dades. La funció Interventora en la matèria.
b.
Oueel pagament de les prestacions endarrerides reconegui d'oficl els
Interessos de demora,comacompensacló per el pe^udlclcausatamllers de
persones treballadores que ban estat mesos sense Ingressos.
c.
La reversió Immediata deia retallada de215 milions d'euros dels fons
de laGonferencla Sectorial de Empleo destInataGatalunya per Implementar
polítiques actives d'ocupació al 2020, atès quesonunaelnaessenclal pera
l'Impuls de l'activació laborallcombatre l'atur de llarga duradalla decisió del
Ministeri deTreballlEconomIa Social retalla el seu finançament en un 55% del
pressupostassignat,que passaria de 388 mlllonsanomés 173.Aquests son
uns recursos finalistes recaptatsambcotitzaclonsd'empreses I treballadors.
Imprescindibles peradonarrespostaales necessitats de persones treballador
reslempreses durant la reactivacló econòmica.

Palau del Parlament, 28 de juliol de 2020

Anna Caula i Paretas
Portaveu del CP ERC

Jordi Albert i Caballero
Diputat del CP ERC
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