
 
 
 
 
 
 
Excmo. Sr. Pedro Sánchez Pérez-Castejón 
President del Govern d’Espanya 
 
 
 
 
 
Benvolgut president, 
 
 
Em dirigeixo a vostè com alcaldessa de Sant Quirze del Vallès perquè davant el context 
d'incerteses que ens ha deixat aquest episodi de Covid-19, voldria compartir el  malestar 
de diversos veïns i veïnes del poble que han sofert un expedient de regulació temporal 
d’ocupació (ERTO). 
 
La crisi econòmica i social que ja resulta un fet com a conseqüència directa de la crisi 
sanitària de la Covid-19 al nostre país, ha afectat de forma molt severa a una part 
important de la ciutadania del nostre municipi, comarca i en conjunt del país afectant 
directament a les seves trajectòries professionals, però sobretot afectant les seves 
expectatives i esperances de vida. 
 
Permeti que des del coneixement en primera persona d'aquesta situació com a resultat 
de les meves responsabilitats en vers la ciutadania del municipi de Sant Quirze del 
Vallès, li faci les següents consideracions respecte als acords als quals s’han 
compromès a donar resposta des de l’administració central. 
 
La situació de precarietat per la qual estan passant, i malauradament hauran de passar 
per qüestions laborals, diverses famílies és molt preocupant i es mereixen tota l’atenció 
i resposta a la qual s’hagi compromès l’administració pública de l’estat. Per aquest motiu, 
vull traslladar-li la meva màxima preocupació pels entrebancs, ineficiències, errors i 
sobretot pels retards del tot injustificats que està patint la ciutadania respecte a la 
tramitació dels pagaments de les prestacions vinculades als ERTO. 
 
Som un poble de gent treballadora que ha quedat, per ara, desocupada temporalment i 
les nombroses queixes per la manca de pagaments dels ERTO per part de l’estat és 
una constant a la qual no podem donar resposta des del municipi. En aquests moments 
de màxima dificultat, com a càrrec electe i alcaldessa de Sant Quirze del Vallès, penso 
que no podem desatendre ni obviar les responsabilitats que tenim com a servidors 
públics per treballar i consolidar les condicions òptimes perquè la nostra ciutadania tingui 
dia a dia una vida més digna.  
 
En aquest sentit voldria recordar que ja des de l’inici de l’episodi de Covid-19, la 
Generalitat de Catalunya va posar a disposició del Servicio Público de Empleo Estatal 
professionals, infraestructura, atenció telefònica i suport general per la tramitació 
d’aquests expedients per tal de millorar el servei a la ciutadania. 
 



 
 
Per consegüent, i davant la situació que fins aquí li he pogut exposar, li demano que 
amb la màxima celeritat ordeni el pagament de les prestacions per ERTO de forma 
immediata  al conjunt de la ciutadania afectada per aquesta situació i que posa en perill 
el benestar i la cohesió social que des de l’administració pública tenim el deure de 
garantir. 
 
 
Ben atentament, 
 
 
 
 
 
Elisabeth Oliveras Jorba 
Alcaldessa de Sant Quirze del Vallès 
 

 
Sant Quirze del Vallès, 2 de juny de 2020 
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