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Proposta de resolució sobre el garantiment de la transparència i els 
drets dels sol·licitants de la renda garantida de ciutadania
250-00135/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 2735 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.04.2018

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Raúl Moreno Montaña, diputat del Grup Par-

lamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 
167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució per ga-
rantir la transparència i els drets dels sol·licitants de la Renda Garantida de Ciutada-
nia, per tal que sigui substanciada davant el Ple, amb el text següent: 

Exposició de motius
La llei 14/2017, del 20 de juliol, de la Renda Garantida de Ciutadania va ser apro-

vada per unanimitat de tots els partits polítics amb representació al Parlament de 
Catalunya, fruit d’una Iniciativa Legislativa Popular.

L’objecte de la llei és regular la renda garantida de ciutadania establerta per l’ar-
ticle 24.3 de l’Estatut d’Autonomia amb la finalitat d’assegurar els mínims d’una 
vida digna a les persones i unitats familiars que es troben en situació de pobresa, per 
tal de promoure llur autonomia i participació activa en la societat.

El dia 15 de setembre de 2017, la nova llei es va posar en marxa, i aquelles per-
sones interessades en sol·licitar-la van poder iniciar els tràmits administratius de sol-
licitud de cita prèvia i presentació de documentació.

Set mesos després de la seva posada en marxa, el Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies no ha facilitat als grups parlamentaris el nombre de nous bene-
ficiaris/àries, el de sol·licituds desestimades, o els plans d’inclusió laboral i social 
signats. Una informació de la qual sí que disposen les entitats presents a l’òrgan de 
gestió de la Renda Garantida de Ciutadania.

La transparència en la informació sobre l’evolució d’aquest nou dret subjectiu per 
part de la Generalitat és fonamental per fer un seguiment de la seva implementació, 
detectar els problemes i cercar solucions compartides.

Amb aquesta voluntat, i davant la negativa de facilitar les dades al Grup Parla-
mentari Socialistes i Units per Avançar, el passat 15 de febrer de 2018 vam registrar 
una petició davant el Síndic de Greuges de Catalunya per demanar-li un informe 
d’ofici sobre el desplegament de la Llei 14/2017, del 20 de juliol, de la Renda Garan-
tida de Ciutadania, just el mateix dia en què s’exhauria el primer termini per comu-
nicar als/les sol·licitants la resolució del seu expedient.

Per altra banda, les sol·licituds d’informació que s’han realitzat des del nostre 
grup parlamentari per conèixer les dades d’evolució de la llei han exhaurit el límit 
de temps sense tenir una resposta satisfactòria.

Fruit diverses reunions amb representants de la Comissió Promotora de la Renda 
Garantida de Ciutadania, professionals del Servei d’Ocupació de Catalunya, de les 
àrees bàsiques de serveis socials, regidors/es de diversos municipis i persones sol·li-
citants, el nostre grup parlamentari ha rebut diverses queixes en relació a la lentitud 
de la tramitació, manca de justificació en les sol·licituds denegades, disparitat entre 
la informació rebuda i la recollida a la mateixa llei, i dificultats per iniciar un procés 
contenciós administratiu.

Darrerament, en una reunió mantinguda amb el Secretari General de Treball, 
Afers Socials i Famílies, i la Direcció General d’Economia Social, el Tercer Sec-
tor, les Cooperatives i l’Autoempresa, tampoc es va facilitar la informació relativa a 
l’evolució estadística de la nova prestació.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presen-
ta la següent: 
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Proposta de resolució
En relació amb la llei 14/2017, del 20 de juliol, de la Renda Garantida de Ciuta-

dania, el Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Facilitar als Grups Parlamentaris, en el termini d’una setmana des de l’apro-

vació d’aquesta proposta de resolució i de manera mensual, les dades estadístiques 
d’evolució de persones sol·licitants, rendes garantides atorgades tant a anteriors bene-
ficiaris de la Renda Mínima d’Inserció com als nous, expedients denegats, terminis 
de resolució, complements a pensions, motivacions de les denegacions, sol·licitants 
pendent de cites prèvies i expedients pendents de resolució, a més de totes les dades 
disponibles que facilitin la comprensió sobre l’evolució de l’aplicació de la llei.

2. Generar un model de document efectiu i intel·ligible, de recurs contenciós ad-
ministratiu per donar resposta al dret reconegut a l’article 27.7 de la llei 14/2017, del 
20 de juliol, de la renda garantida de ciutadania i publicar-ho al web del departa-
ment.

3. Incrementar els recursos econòmics i humans necessaris per a reduir el temps 
d’espera entre la presentació de la sol·licitud i la resolució de l’expedient, tot respec-
tant els terminis marcats per llei.

Palau del Parlament, 12 d’abril de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu; Raúl Moreno Montaña, diputat, GP PSC-Units

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.

Proposta de resolució sobre un debat públic lliure de violències
250-00136/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 2762 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.04.2018

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt del 

Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen 
els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolu-
ció per un debat públic lliure de violències, per tal que sigui substanciada davant el 
Ple, amb el text següent: 

Exposició de motius
El debat sobre el futur polític de Catalunya ha anat produint una forta polarit-

zació de la societat catalana durant els darrers anys, especialment al voltant de la 
qüestió de la secessió de Catalunya respecte de la resta d’Espanya. La successió de 
determinats discursos, decisions i esdeveniments ha anat convertint el debat públic 
a Catalunya en cada vegada més aspre i confrontat, i han començat a sovintejar con-
ductes que poden posar en risc la convivència.

Resulta del tot necessari evitar qualsevol discurs que minimitzi o legitimi les 
agressions o amenaces que han patit tant persones partidàries de la secessió, com 


