A LA CONSELLERIA DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMILIES DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA

El Consell de Col·legis de Graduats Socials de Catalunya, davant la
pandèmia de la malaltia COVID-19, produïda pel virus SARS-Cov-2, i la situació
generada que ha desembocat en l’estat d’alarma decretat pel Gobierno de la
Nación, sol·licita una sèrie de mesures a la Conselleria de Treball, Afers Socials
i Famílies per tal que donin tranquil·litat a les empreses i facilitin en tot allò que
sigui possible la tramitació i el devessall d’expedients que hem que gestionar els
professionals que ens dediquem a les relacions laborals i, per això, s’adopten les
mesures necessàries i de forma urgent, per tal que tots els tràmits administratius
i legals en els que s’assenta la nostra legislació laboral i de Seguretat Social
s’agilitzin i simplifiquin al màxim ja que, de no fer-se, portaria un col·lapse als
nostres despatxs i en la gestió de les relaciones laborals del nostre país des
d’aquest mateix moment.
Els graduats socials assessorem un percentatge pròxim al 80% de les petites
i mitjanes empreses del nostre país, i a un número similar de treballadors en
totes les qüestions que requereixen un especialista en Dret del Treball i de la
Seguretat Social, aquesta és la nostra funció principal, l’assessorament jurídic a
empreses i treballadors en matèria laboral i de Seguretat Social, i també en
matèria fiscal. Per aquest motiu el president del Consell de Col·legis de
Graduats Socials de Catalunya, Carlos Berruezo del Río, fa trasllat al
conseller de Treball, Afers Socials i Famílies que el nostre col·lectiu està sent
objecte d’una extraordinària quantitat de consultes amb la consegüent presa de
decisions que hem d’afrontar i que sota la nostra opinió requereix d’una sèrie de
mesures urgents, atès que a dia d’avui, no s’ha donat la resposta adequada en
la nostra normativa laboral. Per això i al marge de donar resposta al fons de
l’assumpte, també s’han de flexibilitzar els tràmits i escorçar terminis respecte a
la forma de realitzar-los.
En base a l’anterior, el presidente del Consell de Col·legis de Graduats
Socials de Catalunya, d’acord amb el Col·legi de Graduats Socials de
Tarragona i el Col·legi de Graduats Socials de Barcelona que el componen,
dóna trasllat d’una sèrie de mesures que es consideren urgents i necessàries,
sense perjudici de la seva ampliació per altres que s’hagin de prendre també:


El pagament del 100% de salari, partint del que s’estableix al Reial Decret
6/2020 en situació d’IT per accident de treball derivat del coronavirus.
Aquest 100% ha d’anar amb càrrec a un fons extraordinari, així com la
cotització de l’empresa.



Que la tramitació de la baixa per accident i per evitar tràmits farragossos,
no requereixi de la tramitació pel sistema Delt@.



Els permisos per a la cura de fills i de les persones grans (primer grau),
els costos laborals i de Seguretat Social siguin amb càrrec al fons
extraordinari que es creï a l’efecte.



Facilitar i fomentar el teletreball (de forma excepcional). Entenent-se
complertes totes les obligacions, estant d’acord treballador i empresa.
Posar en marxa ajudes per impulsar el teletreball a les empreses i
autònoms per a la compra d’equips i programes.



Pel que fa a l’esmentat anteriorment, flexibilitzar els requisits i obligacions
del registre de jornada laboral, donat que és una situació nova.



ERTOs i EROs, escorçar terminis a cinc dies màxim. Reduir igualment la
documentació a presentar, (memòria, actes, etc.), que el treballador
percebi la prestació de desocupació (que haurà de ser del 100%), i que
vagin amb càrrec al fons extraordinari que es creï. Exonerar l’empresa del
pagament de Seguretat Social en força major, considerant com situació
de força major l’actual situació, com mínim a les zones geogràfiques i
activitats en les que s’ha decretat el tancament obligatori. Així mateix, que
l’informe de la Inspecció, de forma extraordinària, no sigui preceptiu i no
es precisi ni tan sols de la constatació de força major, donat que aquesta
ve recollida “de facto” per la pròpia Administració i que sigui suficient i
s’accepti amb una declaració de l’empresa sobre el tancament d’activitat
i una relació nominal de treballadors afectats. La durada de la temporalitat
l’estableixen les pròpies administracions.



Exonerar o bonificar les quotes d’autònoms que justificadament hagin de
tancar els seus negocis i que les esmentades quotes siguin abonades pel
fons extraordinari.



Ampliació de terminis respecte a la TGSS, flexibilització en els mateixos.



Facilitar el treball i agilitzar els tràmits de les empreses que gestionem en
els despatxos dels graduats socials, atès que hem de realitzar tots els
tràmits que van a ser i requerir una dedicació extraordinària per l’ingent
treball burocràtic i també estem sent afectats pel virus, tant el personal
dels nostres despatxos com a les nostres famílies, implantant mesures
de prevenció com el teletreball i tot és més costós en temps i en diner.

Per altra banda, informem a la Conselleria que som coneixedors del document
de propostes conjuntes de les organitzacions sindicals, CCOO i UGT, i
empresarials, CEOE, CEPIME i PIMEC, considerant l’esmentat document
oportú en els seus plantejaments.
Per tot això, sol·licita a través del present escrit l’aplicació de mesures urgents,
posant a disposició de la Conselleria la col·laboració d’aquest Consell de
Col·legis de Graduats Socials de Catalunya en el que s’estimi necessari en
aquests difícils moments, atès que tots junts aconseguirem vèncer aquest virus.
Barcelona, setze de març de dos mil vint.

