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Text i votacions de la proposta de resolució del PSC-Units 

per garantir la transparència i els drets dels sol·licitants 

de la renda garantida de ciutadania  

 

En relació amb la llei 14/2017, del 20 de juliol, de la Renda Garantida de 

Ciutadania, el Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 

1. Facilitar als Grups Parlamentaris, en el termini de quinze dies des de 

l’aprovació d’aquesta proposta de resolució i de manera mensual, les dades 

estadístiques d’evolució de persones sol·licitants, rendes garantides atorgades 

tant a anteriors beneficiaris de la Renda Mínima d’Inserció com als nous, 

resolucions denegatòries, 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. (ESMENA 

TRANSACCIONAL AMB L’ESMENA 1 DEL GP JxCAT I ESMENA 1 DEL SP 

CUP)  

2. Generar un model de document efectiu i amb millores en llenguatge fàcil, de 

recurs contenciós administratiu 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 departament. (S’ACCEPTA L’ESMENA 2 DEL GP ERC) 

3. Incrementar els recursos necessaris per a reduir el temps d'espera entre la 

presentació de la sol·licitud i la resolució de l'expedient, tot respectant els 

terminis marcats per llei. (S’ACCEPTA L’ESMENA 3 DEL GP ERC) 

4. 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 14/2007. (S’ACCEPTA L’ESMENA 2 DEL GP C’s) 

Aprovat: Unanimitat (133 vots a favor) 

 

5. Abonament immediat de totes les prestacions de la renda garantida de 

ciutadania que es troben en situació de silenci administratiu positiu. 

(S’ACCEPTA L’ESMENA 3 DEL SP CUP) 

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

abstencions (JxCat i ERC) 

 

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 


