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Text i votacions de la proposta de resolució de CatECP 

sobre la l’aplicació de la renda garantida de ciutadania  

 

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

departament de Treball, Afers Socials i Família, o als responsables polítics que 

correspongui respondre per ells a: 

 

1. Facilitar al Parlament de Catalunya i als grups parlamentaris, en el termini 

de 15 dies, 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 Ciutadania, especialment del nombre de sol ·licituds ateses, del 

nombre persones que ja estan rebent aquesta prestació, del nombre de 

denegacions efectuades i dels motius d’aquestes denegacions. (ESMENA 

JXCAT: TRANSACCIÓ)  

Aprovat: Unanimitat (135 vots) 

 

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

Renda Garantida de Ciutadania  

Aprovat: Unanimitat (135 vots) 

 
a) Abonament immediat de totes les prestacions per RGC que es troben en 

situació de silenci administratiu positiu.  

(Esmena CUP acceptada) 

Aprovat: 69 vots a favor (Cs, PSC-Units, CatECP, CUP i PPC) i 66 abstencions 

(JxCat i ERC) 
 

b) Encarregar a la Comissió de Govern de la Renda Garantida de Ciutadania 

prevista a l’article 23 de la llei la realització d'una avaluació sobre els 

criteris i procediments utilitzats pel Departament de Treball, Afers 

Socials i Famílies en la tramitació, aprovació o denegació de les 

sol·licituds de prestació de la RGC. 

Respecte a aquells expedients en els quals es detecti possibles 

irregularitats o interpretacions restrictives de la Llei de RGC iniciar 

procediments d'ofici per la seva potencial aprovació (atorgant la 

prestació).  

(Esmena CUP: TRANSACCIÓ) 
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Aprovat: 69 vots a favor (Cs, PSC-Units, CatECP, CUP i PPC) i 66 en contra 

(JxCat i ERC) 

 

3. Posar els recursos necessaris -tant pressupostaris, com tècnics, com de 

personal i de formació d’aquest personal- per anar millorant cada vegada 

més en l’atenció a les persones sol·licitants. (ESMENA ERC: ACCEPTADA) 

a) Enviament per part del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 

als Ajuntaments d'una guia sobre RGC redactada com a mínim en els 5 

idiomes més parlats a Catalunya. (ESMENA CUP: TRANSACCIÓ) 

Aprovat: Unanimitat (135 vots) 

 

4. Actualitzar, conjuntament amb el Comitè d’Empresa del SOC, la Relació de 

Llocs de Treball de les Oficines de Treball del SOC i l'Avaluació de Riscos 

Laborals de les Oficines de Treball del SOC, amb especial atenció respecte 

l'adequació dels espais físics utilitzats per la tramitació de la RGC així com 

les càrregues de feina i els riscos psicosocials. (ESMENA CUP: 

TRANSACCIÓ) 

Aprovat: Unanimitat (135 vots) 

 

5. Substitucions immediates davant els supòsits d'Incapacitat Temporal i 

cobertura immediata de totes les vacants existents de tot el personal que 

gestiona atenció, expedients i implementació de la RGC. (ESMENA CUP: 

TRANSACCIÓ) 

Aprovat: 69 vots a favor (Cs, PSC-Units, CatECP, CUP i PPC) i 66 

abstencions (JxCat i ERC) 
 

5bis. Iniciar, en el termini màxim de dos mesos, una campanya informativa 

dirigida al col·lectiu de pensionistes per tal d’informar sobre la compatibilitat 

de la Renda Garantida de Ciutadania, tal i com fixen les disposicions 

addicionals segona i tercera de la llei 14/2017.   (ESMENA C’S: ACCEPTADA)  

Aprovat: Unanimitat (135 vots) 

 

Aquest text està pendent de revisió i correcció. El text oficial de la resolució 

aprovada serà el que es publicarà al Butlletí Oficial del Parlament de 

Catalunya 


