
 

MOCIÓ DE LA CRIDA PER SABADELL A LA JUNTA DE PORTAVEUS DE SABADELL 
PER GARANTIR L’ATENCIÓ DE LES PERSONES AFECTADES PER  NO REBRE LA 
SEVA PRESTACIÓ DE L’ATUR. 

Nani Valero Moreno, regidora portaveu del Grup Municipal Crida per Sabadell  
 
 
Segons les dades de l’observatori de treball de la Generalitat, les dades d'atur han pujat 
exponencialment a Catalunya el primer semestre de l’any. Si analitzem la comparativa entre 
les dades d’atur de l’agost dels últims cinc anys, veurem que l’atur ha anat caient tots els 
agostos des de 2016 fins arribar a 2020 que l’atur s’ha triplicat. 
 
En quant a la contractació podem trobar que l’evolució comparativa dels contractes indefinits 
ha variat relativament un 27,01% en canvi els dels contractes temporals ha variat un 36,77%. 
Aquestes dades, denoten que la davallada de l’ocupació a Catalunya ha afectat a ambdós 
tipus de contractes, tot i que com sempre passa, els contractes temporals s’han vist més 
retallats 
 
El primer semestre de 2020 conclou amb un increment d’atur interanual d’un 29,3% a la ciutat 
de Sabadell. El municipi vallesà al desembre del 2019 comptava amb un atur registrat de 
12.300 habitats, el que suposa un 11,85% de la població de la ciutat.  
 
Al mes de juny de 2020, la taxa d’atur registrat se situa en un 15%, 3,3 punts per sobre 
de la taxa registrada al juny de 2019 i 3,2 per sobre de la taxa registrada el semestre 
anterior. 
Cal assenyalar també, que la ciutat vallesana presenta al juny de 2020 la taxa d’atur per 
sobre de la de la comarca (13,9%) i que la del total de la província (13,3%) 
 
L’informe de Conjuntura realitzat pel Vapor Llonch del primer semestre d’aquest 2020 de la 
ciutat de Sabadell ens indica que tots els sectors han decrescut davant del xoc d’aquesta 
situació de gestió de la pandèmia a tota Catalunya.  
 
Aquesta situació no ha millorat aquest segon semestre i els números apunten a una davallada 
molt major de l’ocupació a nivell global, i amb una afectació molt important a Sabadell. Tot 
això sumat a que els tràmits de l’atur dels nous aturats des de l’estat d’alarma s’estan 
veient afectats per un retard de pagament de mesos (moltes persones encara no han rebut 
els seus ingresos de l’atur). 
 
L’administració local, tot i les limitacions, ha de poder garantir una atenció personalitzada a la 
ciutadania i les seves necessitats més significatives. En aquest cas, una de les afectacions 
més importants en plena pandèmia, és la pèrdua de feina, que acaba afectant d’una manera 



 

global a la pèrdua de qualitat de vida de les persones i en molts casos, malauradament les 
abocará a una situació de desempar important.  
 
Per tal que aquestes situacions no esdevinguin més greus i que per descomptat no es 
cronifiquin, els municipis es veuen amb la obligació de tenir un mapa contextual correcte de 
la situació i necessitats de les persones que hi viuen. 
 
D'altra banda, aquestes persones en la major part dels casos es troben en una situació de 
desconeixement dels recursos de que podria disposar a la ciutat.  
 
Així doncs, es fa necessari, que l’administració local garanteixi la qualitat de vida adequada 
per a tots els seus residents, i per això demanem els següents 
 
 
ACORDS: 
 
PRIMER.- Que l’Ajuntament de Sabadell insti el govern espanyol a agilitzar els tràmits de 
totes les persones treballadores afectades per un ERTO que finalment han estat acomiadades 
des del març fins avui, per tal que cobrin les prestacions econòmiques de l’Atur de forma 
immediata. 
 
SEGON.- Que l’Ajuntament de Sabadell posi en marxa amb caràcter d’urgència un espai o 
dispositiu d’atenció a les persones afectades per l’impagament de l’Atur per part de 
l’Administració, per tal que l’Administració local tingui una diagnosi real de les situacions 
d’aquestes persones, de les seves necessitats i també i sobretot, per tal de poder facilitar-los 
informació real sobre els recursos locals de que poden disposar en cas de necessitar-ho i que 
reforci la comunicació sobre els recursos locals als quals poden accedir les persones 
afectades per l'impagament de l'atur per part de l'Administració i traslladi a l'Administració 
competent els casos que es puguin detectar d'impagaments de l'atur. 
 
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. 
 
 
 
No obstant, la Junta de Portaveus resoldrà. 
 
 
Nani Valero Moreno 
Regidora - portaveu Crida per Sabadell 
 
Sabadell, data de la signatura digital 
 


