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Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Garantir l’atenció de tota la ciutadania mitjançant la revisió de la Cartera de 

serveis socials, assegurant unes cobertures suficients i equitatives per donar resposta 
a les necessitats socials d’una manera efectiva.

2. Garantir una distribució de recursos per als serveis socials que tingui en 
compte la diversitat del territori.

3. Programar la progressiva desaparició del copagament a tota la Cartera de ser-
veis socials a mesura que augmenti la capacitat de recaptació fiscal.

4. Potenciar els serveis socials bàsics com a peça clau del sistema per tal que 
pugui assumir totes les funcions per cobrir les necessitats de la ciutadania en el seu 
entorn comunitari més pròxim, ampliant les seves competències i recursos.

5. Revisar la ràtio poblacional dels serveis socials bàsics en funció de la situació 
sociodemogràfica del seu territori.

Palau del Parlament, 9 d’abril de 2018
Elisenda Alamany Gutiérrez, portaveu; Marta Ribas Frías, portaveu adjunta, 

GP CatECP

Proposta de resolució sobre l’aplicació de la renda garantida de 
ciutadania
250-00125/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 2637 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.04.2018

A la Mesa del Parlament
Elisenda Alamany Gutiérrez, portaveu, Marta Ribas Frías, portaveu adjunta del 

Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen 
els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolu-
ció sobre la implementació de la Renda Garantida de Ciutadania, per tal que sigui 
substanciada davant el Ple, amb el text següent: 

Exposició de motius
El passat setembre es posava en marxa l’activació d’un nou dret de ciutadania 

a Catalunya: la Renda Garantida de Ciutadania (RGC). La RGC és una prestació 
econòmica pensada per a donar resposta a les situacions de vulnerabilitat, per a que 
ningú hagi de viure, a Catalunya, sota el llindar de la pobresa. S’aprovava per una-
nimitat i per llei al Parlament, l’estiu passat, a partir d’una proposta d’Iniciativa Le-
gislativa Popular que comptava també amb un ampli suport ciutadà.

7 mesos després de l’inici del seu desplegament, les informacions existents sobre 
la seva implementació són preocupants.

D’una banda es detecta lentitud en la tramitació de les sol·licituds - superant fins 
i tot el temps límit fixat per la llei–, recursos humans i tècnics insuficients o sense 
formació per a atendre la feina que se’ls encarrega, un percentatge sorpressivament 
alt de denegacions de sol·licituds, amb denegacions no argumentades ni motivades 
que generen desinformació i indefensió, i cap tipus d’acompanyament en el procés a 
les persones sol·licitants. Tot plegat genera frustració o sensació d’iniquitat entre els 
possibles beneficiaris, que traslladen el seu malestar als i les professionals d’atenció 
directa del SOC o dels serveis socials bàsics, els i les quals pateixen també per tant 
amb aquesta situació.

D’altra banda, entitats socials, sindicals i professionals dels sectors implicats de-
nuncien que s’està aplicant una lectura de criteris restrictiva d’allò que fixa la llei, 
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que pot estar deixant sense la Renda Garantida a molta gent que té dret a aquesta 
prestació, o bé en un llimb burocràtic a l’espera d’una resposta que no acaben de 
rebre.

Certament afecta la situació d’excepcionalitat que viu el país –sense Govern po-
lític de la Generalitat i sota l’aplicació de l’article 155 de la Constitució Espanyola–, 
que fa que no s’hagi pogut aprovar encara un reglament sobre la llei, ni que s’hagi 
pogut aprovar formalment la comissió de govern que preveu la llei, paritària entre 
administració i agents socials, per a fer un seguiment acurat de la seva aplicació i 
proposar mesures per a facilitar el seu desenvolupament. Però més enllà d’aquests 
dos elements, l’estructura política de l’anterior Govern de la Generalitat que es man-
té en funcions no té altres limitacions per a gestionar el desplegament de la llei, tal i 
com aquests mateixos responsables han verbalitzat en diverses ocasions.

És per aquest motiu que aquest grup parlamentari ha estat exigent, des de l’inici 
de la legislatura, amb el requeriment d’informació sobre la situació real del desple-
gament de la llei, però fins al moment bona part de la informació sensible per a ava-
luar què està fallant en l’aplicació de la RGC, li ha estat negada. També a la resta de 
grups parlamentaris d’aquesta cambra que han reclamat aquest tipus d’informació.

Recordem, a més, que la Llei de la Renda Garantida de Ciutadania va ser apro-
vada amb el consens d’aquesta cambra, que es tracta d’un nou dret, i molt sensible, 
de ciutadania, i que la ciutadania a qui s’està generant la sensació de dret vulnerat 
està en situació de pobresa i vulnerabilitat social.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem presen-
ta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament insta l’estructura política que continua gestionat, en funcions, el 

departament de Treball, Afers Socials i Família, o als responsables polítics que cor-
respongui respondre per ells a: 

1. Facilitar al Parlament de Catalunya i als grups parlamentaris, en el termini 
d’una setmana des de l’aprovació d’aquesta moció, tota la informació de seguiment 
sobre el desplegament que s’està fent de la Llei de la Renda Garantida de Ciutada-
nia, especialment del nombre de sol·licituds ateses, del nombre persones que ja es-
tan rebent aquesta prestació, del nombre de denegacions efectuades i dels motius 
d’aquestes denegacions.

2. Complir estrictament, i sense interpretacions restrictives, la Llei de la Renda 
Garantida de Ciutadania 

3. Posar els recursos necessaris –tant pressupostaris, com tècnics, com de perso-
nal i de formació d’aquest personal– per a garantir la correcta atenció a les persones 
sol·licitants.

Palau del Parlament, 9 d’abril de 2018
Elisenda Alamany Gutiérrez, portaveu; Marta Ribas Frías, portaveu adjunta, 

GP CatECP

TRAMITACIÓ PEL PROCEDIMENT D’URGÈNCIA EXTRAORDINÀRIA I ACORD DE 

REDUCCIÓ DELS TERMINIS

Sol·licitud: GP CatECP, GP PSC-Units, SP PPC (reg. 2777).
D’acord amb l’article 107.4 del Reglament, s’acorda que sigui tramitada pel proce-
diment d’urgència extraordinària i que els terminis siguin reduïts a la meitat dels 
que són fixats en el procediment d’urgència ordinari, des de l’inici de la tramitació.
Acord: Mesa del Parlament, 17.04.2018.


