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M. Carmen Gómez Muñoz-Torrero, com a secretària de l’Ajuntament d’Arenys de Munt,
Comarca del Maresme (Barcelona):
CERTIFICO: Que el Ple de l’Ajuntament d’Arenys de Munt, en sessió ordinària de data
13/05/2021, primera convocatòria, ha pres, a proposta del grup JUNTS, amb els vots
favorables dels grup ERC, JUNTS, CUP i del regidor no adscrit, i els vots en contra del grup
PSC, el següent acord, a reserva de l’aprovació definitiva de l’acta, el qual es transcriu a
continuació:
“MOCIÓ DEL GRUP JUNTS PER UNA MILLOR GESTIÓ DELS ERTOS.
El 14 de març de 2020, amb l’aparició de la pandèmia de la COVID-19 provocant estrictes i
necessàries mesures de confinament i l’aturada general de l’economia, el Govern espanyol
va aprovar el Reial Decret 463/2020 pel qual s’acordava la declaració d’Estat d’Alarma,
després que en els darrers dies el Govern de Catalunya ja hagués acordat fortes mesures
restrictives de la mobilitat i de confinament com fou el cas d’Igualada. Aquestes mesures
provocaren un fort sotrac en les economies domèstiques a causa del tancament
d’empreses, el comerç no essencial, restant aturada la major part de l’activitat econòmica.
Aquell decret s’ha anat prorrogant de tal manera que aquella declaració d’Estat d’Alarma
inicial encara restaria vigent fins el proper dia 9 de maig de 2021, moment en què les
administracions hauran de recórrer a algun altre instrument legal si el que es pretén és
seguir lluitant contra la propagació del virus amb mesures restrictives com les que s’han
anat aplicant fins ara.
Segons el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies informa que, fins el dia 2 de març
de 2021, s’han presentat a Catalunya 98.137 expedients de regulació temporal d’ocupació
que han afectat a un total de 718.820 persones treballadores.
Aquesta enorme quantitat de peticions de prestacions pels ERTOS, els tràmits
d'acomiadaments i finalitzacions de contractes que s'han produït han desbordat els serveis
públics d'ocupació. En múltiples ocasions, el cobrament dels ERTO sovint ha estat amb
retards i amb quantitats diferents a les que tocarien, amb els corresponents problemes que
suposa regularitzar la situació.
Per tots aquests motius, el Ple de la Corporació proposa l’adopció dels següents acords:
Primer.- Reconèixer l'esforç que milers de persones - treballadors, autònoms, restauradors,
comerciants, firaires i d'altres treballadors dels sectors de la cultura, la restauració, l’oci i el
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comerç del municipi - han fet fins ara per poder adaptar-se a la situació econòmica actual i
a les mesures decretades des dels diferents governs per tal d'aturar la pandèmia.
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Segon.- Instar al Govern espanyol a desencallar els tràmits per tal que totes les persones
afectades per un ERTO cobrin les prestacions econòmiques de forma immediata i a millorar
de forma immediata el servei d’atenció a la ciutadania amb l’objectiu que es resolguin amb
urgència totes les incidències i reclamacions.
Tercer.- Sol·licitar al Ministerio de Hacienda y Función Pública que promogui les reformes
necessàries per evitar que els beneficiaris de prestacions per desocupació percebudes com
a conseqüència d’un ERTO tramitat a causa de la pandèmia no es vegin perjudicats a
efectes de la declaració de l’IRPF de l’any 2020, de manera que no se’ls obligui a realitzar
una declaració automàtica pel fet d’haver tingut dos pagadors.
Quart.- Comunicar l'aprovació d'aquesta moció al Govern d’Espanya, al de la Generalitat, al
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, als Departaments d’Afers Socials i Família i els
d’Economia i Empresa de la Generalitat, al Parlament de Catalunya i a cadascun dels seus
grups parlamentaris, a l’Associació de Comerciants de l’ABIC i a l’Associació Empresa i
Coneixement d'Arenys de Munt, a l'Associació Catalana de Municipis (ACM) i a la Federació
de Municipis de Catalunya (FMC).”
I perquè consti i tingui els efectes oportuns, signo aquest certificat d’ordre i amb el
vistiplau del senyor alcalde president, a Arenys de Munt (document signat
electrònicament).
Vist i plau
L’alcalde
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