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Sessió 11 de la CTASF

La sessió de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies (CTASF) s’obre a les deu 

del matí. Presideix Montserrat Fornells i Solé, acompanyada del vicepresident, Ferran Ro-

quer i Padrosa, i del secretari, Martí Pachamé Barrera. Assisteix la Mesa la lletrada Mercè 

Arderiu i Usart.

Hi són presents els diputats Noemí de la Calle Sifré, Carmen de Rivera i Pla, María del 

Camino Fernández Riol, Blanca Victoria Navarro Pacheco i Elisabeth Valencia Mimbrero, 

pel G. P. de Ciutadans; Lluís Font i Espinós, Montserrat Macià i Gou i Mònica Sales de la 

Cruz, pel G. P. de Junts per Catalunya; Jordi Albert i Caballero, Najat Driouech Ben Mous-

sa, Rut Ribas i Martí i Marta Vilalta i Torres, pel G. P. Republicà; Pol Gibert Horcas i Raúl 

Moreno Montaña, pel G. P. Socialistes i Units per Avançar; Marta Ribas Frías, pel G. P. de 

Catalunya en Comú Podem; Vidal Aragonés Chicharro, pel S. P. de la Candidatura d’Unitat 

Popular - Crida Constituent, i Santi Rodríguez i Serra, pel S. P. del Partit Popular de Cata-

lunya.

Assisteixen a aquesta sessió el conseller de Treball, Afers socials i Famílies, Chakir El 

Homrani Lesfar; el director general d’Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives 

i l’Autoempresa, Josep Vidal i Fàbrega, i la presidenta de la federació Entitats Catalanes 

d’Acció Social, Sònia Fuertes Ledesma.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Sessió informativa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies amb el conseller 

de Treball, Afers Socials i Famílies sobre el funcionament de la renda garantida de ciutada-

nia (tram. 355-00023/12). Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies. Sessió informativa. 

2. Compareixença del director general responsable de la renda garantida de ciutadania 

a l’onzena i la dotzena legislatures davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies 

per a informar sobre la situació de la renda garantida (tram. 357-00025/12). Comissió de 

Treball, Afers Socials i Famílies. Compareixença. 

3. Compareixença d’una representació de la federació Entitats Catalanes d’Acció Social 

davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies per a informar sobre el desenvolupa-

ment de la renda garantida de ciutadania (tram. 357-00026/12). Comissió de Treball, Afers 

Socials i Famílies. Compareixença.

La presidenta

Hola, bon dia a tothom. Benvinguts a una nova sessió de la Comissió de Treball, 
Afers Socials i Famílies.

Dins de l’ordre del dia hi ha una proposta de modificació de l’ordre del dia. No sé 
si algun grup té alguna observació, si tothom ho veu correcte... (Pausa.) Sí? (Pausa.) 
No hi ha res..., cap observació? (Pausa.) Doncs, en virtut de l’article 83 del Regla-
ment, hi ha una proposta de modificació de l’ordre del dia per incloure l’aprovació 
de les compareixences a la Llei de malbaratament alimentari. Us han repartit a tots 
els grups les diferents propostes de compareixença que estan presentades per sot-
metre-les a votació.

Propostes d’audiència acumulades
352-00682/12 i 352-00686/12

En primer lloc, hi ha dos propostes de resolució, una presentada pel Grup de 
Ciutadans i una altra presentada conjuntament pels grups de Junts per Catalunya, 
el Grup Republicà, el Grup de PSC i Units per Avançar, el Grup de Catalunya en 
Comú Podem i el Subgrup Parlamentari del Partit Popular, que és la compareixença 
d’un representant de Càritas Diocesana de Barcelona.
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En el cas de Ciutadans, especifiquen el nom en concret de la persona en represen- 
tació també d’altres entitats, i en el cas de la resta de grups es demana una repre- 
sentació de Càritas Diocesana. No sé si hi ha alguna observació a si es poguessin 
votar conjuntament les dues propostes d’audiència... Sí? (Pausa.)

Doncs passem a la votació de la primera proposta d’audiència.
Vots a favor?
Per unanimitat dels assistents, s’aproven les primeres propostes d’audiència.

Propostes d’audiència acumulades
352-00683/12 i 352-00687/12

En segon lloc, també ens trobem dos propostes d’audiència d’una representació 
de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, presentades inicialment 
l’una per Ciutadans i l’altra també pels diferents grups que l’han presentat conjun-
tament. Imagino que no hi ha problema tampoc per votar conjuntament aquestes 
propostes d’audiència... (Pausa.)

Per tant, passem a votació del punt número 2.
Vots a favor d’aquestes propostes?
Per unanimitat, també, dels diputats i diputades, s’aproven aquestes propostes 

d’audiència.

Propostes d’audiència acumulades
352-00684/12, 352-00685/12 i 352-00688/12 a 352-00694/12 

En tercer lloc, hi ha una proposta d’audiència del senyor Ramon Guàrdia, vice-
president de la Fundació del Banc dels Aliments... (Marta Ribas Frías demana per 
parlar.) Sí.

Marta Ribas Frías

Podríem fer conjuntament tota la resta de punts, si vol, eh? Jo crec que no hi ha 
problema.

La presidenta

Fem conjuntament del punt 3 al punt 11? (Veus de fons.) D’acord. Doncs, com 
que tothom ja té les compareixences, no cal que les llegeixi.

Vots a favor dels punts 3 a l’11?
Per unanimitat dels assistents s’aproven aquestes propostes d’audiència de la Llei 

de malbaratament.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Xarxa pel 
Dret a una Alimentació Adequada de l’Acord Ciutadà per una Barcelona 
Inclusiva amb relació a la Proposició de llei sobre la reducció del 
malbaratament alimentari

352-00695/12

I, finalment, el punt número 12 és una proposta d’audiència demanada pel Grup 
de Catalunya en Comú Podem sobre una representació de la Xarxa pel Dret a una 
Alimentació Adequada de l’Acord Ciutadà per una Barcelona inclusiva.

Votem aquesta proposta.
Vots a favor?
També s’aprova per unanimitat.
Per tant, a partir d’ara ja s’haurà de constituir la ponència per a substanciar 

aquestes compareixences. En tot cas, sí que demanem als grups parlamentaris que 
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presentin el ponent de cada grup d’aquesta ponència perquè es pugui constituir i es 
puguin substanciar les compareixences que avui hem aprovat.

I, si no hi ha cap observació a fer, passem al punt de l’ordre del dia inicial previst, 
que era la compareixença del conseller i el director general per parlar sobre la renda 
garantida de ciutadania –passarem a buscar el conseller.

La sessió se suspèn a les deu del matí i deu minuts i es reprèn a les deu i onze minuts.

La presidenta

Bon dia a tothom. Benvinguts a la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies.

Sessió informativa amb el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies 
sobre el funcionament de la renda garantida de ciutadania

355-00023/12

Ara substanciarem els punts 1 i 2, que són les compareixences del conseller de 
Treball, Afers Socials i Famílies, i del director general responsable de la renda ga-
rantida, el senyor Vidal.

Tenen seixanta minuts –una hora– per fer la seva compareixença, i es poden dis-
tribuir el temps com vulguin. Després els grups parlamentaris tindran deu minuts 
per formular preguntes, i posteriorment el conseller i el director general tindran 
trenta minuts per respondre als dubtes i preguntes que els facin el grups parlamen-
taris.

Quan vostè vulgui, conseller, pot començar la seva compareixença. Moltes grà-
cies.

El conseller de Treball, Afers socials i Famílies (Chakir El Homrani Lesfar)

Gràcies, presidenta. Membres de la taula, lletrada, diputades i diputats, un plaer 
acompanyar-los a la comissió entorn d’una petició de compareixença que van fer 
vostès, els grups, amb relació a la marxa de la renda garantida de ciutadania.

No m’allargaré molt en l’històric de la renda, d’on ve, perquè crec que tots i totes el 
coneixen perfectament. La renda garantida es va aprovar fa dos anys al Parlament de 
Catalunya a partir d’una ILP de la societat civil i organitzada del país, que durant molts  
anys va estar treballant per l’aprovació d’aquesta renda. Es va fer aconseguint la 
unanimitat dels grups parlamentaris que formen part del Parlament de Catalunya, i, 
a partir d’aquí, el 15 de setembre del 2017 va iniciar el seu desplegament, desplega-
ment que la mateixa llei marca que finalitza el 15 de setembre del 2020.

És un repte –és un repte–, un repte molt important que té la unanimitat de les 
forces polítiques amb representació al Parlament, que té una gran unanimitat en la 
societat i que representa la possibilitat de generar un dret, un dret subjectiu, que cer-
qui l’apoderament i les garanties de vida dels ciutadans i les ciutadanes en situació 
de pobresa.

També, la renda garantida significa un canvi de model entorn de la renda mínima 
d’inserció que hi havia anteriorment, en què el que es fa és abandonar l’assistencia-
lisme i on es cerca l’apoderament individual, però l’apoderament individual des de 
diverses perspectives de l’autonomia econòmica i personal de les persones, i tenint 
molt clar de fugir dels aspectes més paternalistes que a vegades s’havien situat en 
aquestes rendes d’inserció. Al final el que vol és apoderar persones i donar oportu-
nitats.

La renda, com els situava, com a dret subjectiu..., els seus principis són els  
següents: universalitat, solidaritat i complementarietat, i garantir el principi d’apo-
derament i d’autonomia de les persones en societat. I té com a objectiu que les per-
sones puguin sortir de la situació de pobresa i de vulnerabilitat, un element que crec 
que hem de recordar en moltes ocasions.
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També crec que a vegades hem de recordar que l’objectiu de la renda garantida 
no és el de subvencionar llocs de treball de baix valor afegit i condemnar treballa-
dors i treballadores a estar en un model de treball low cost, que és un dels àmbits 
que sempre havíem estat debatent en la ponència.

Com a dret per a les persones en situació de vulnerabilitat i sense ingressos su-
ficients, hem de ser conscients que la renda garantida ha de fer front a una situació 
complexa en el país. Ara mateix tenim 396.642 persones en situació de desocupa-
ció, més de 188.000 persones aturades de llarga durada, amb la qual cosa hem d’en-
tendre que el repte i l’univers al qual ha d’arribar són molt amplis. Creiem que, en 
aquest sentit, també tots i totes sou conscients de que el desplegament fins al 2020 
farà que pugui créixer l’univers en el qual s’atén aquestes persones.

Hem arribat ara mateix, en xifres, a 120.004 beneficiaris de la renda garantida. 
Si tenim en compte que partíem d’una renda mínima d’inserció que tenia 62.525 be-
neficiaris i que a la renda garantida també se li suma tota una part de complements 
a pensions no contributives que són més baixes que les quanties que marca la renda 
garantida..., amb aquesta suma, en un primer moment –el 15 de setembre del 2017– 
hi havien..., amb la suma dels beneficiaris que venien de la renda mínima d’inserció 
i de les complementacions que es feien de pensions no contributives, estàvem en una 
xifra, el 15 de setembre del 2017, de 107.420; actualment estem en 120.004. Hi ha 
hagut un increment de vora tretze mil persones com a beneficiàries d’aquest dret, 
amb l’increment també de xifres que ha pertocat.

També situar un aspecte que per nosaltres és important, que pot semblar més col-
lateral però que sempre intentem explicar, perquè pensem que també mostra un dels 
beneficis que ha de comportar la renda garantida, que és que el seu desplegament ha 
suposat que hem activat 8.414 persones; és a dir, persones que havien fugit, que no 
tenien cap tipus de confiança en el sistema i que, estant en situació de pobresa, estant 
en situació de desocupació, no estaven inscrites al SOC. Crec que és important si-
tuar-ho, perquè és un d’aquells àmbits que també... El que permet la renda garantida 
és generar un nou àmbit on aquestes persones que ja havien sortit dels circuits insti-
tucionals de suport a les situacions de pobresa puguin veure un altre cop un element 
d’esperança, i crec que és molt important situar aquest aspecte.

Com els deia, la implementació és progressiva. Jo no entraré en un debat que po-
dria ser llarg i que crec que podria acabar no aportant massa, perquè crec que tots 
i totes som conscients de la nostra posició i de la posició de cadascú sobre les difi-
cultats que ha tingut la implementació de la renda garantida per la situació d’ano-
malia democràtica que ha tingut aquest país. A partir d’aquí, que cadascú el situï 
en l’àmbit que vulgui. No entraré a discutir aquests elements de causes –crec que 
són conscients de quin és el meu pensament–, però sí que crec que hem de tenir-ho  
en compte a l’hora de fer tota l’anàlisi del desplegament.

El fet de que en l’inici del desplegament de la renda garantida no hi hagués go-
vern, amb l’afectació a partir de l’aplicació de l’article 155, va dificultar aquesta 
implementació, i és una de les realitats que, quan vaig ser honorat per agafar la res-
ponsabilitat que actualment ostento..., va ser un dels aspectes que..., en les primeres 
anàlisis, en els primers dies de responsabilitat en el departament, vam poder veure 
que no s’havien pogut fer coses que s’haurien d’haver fet, i ja està, sense fer judicis 
de valor.

I això ha representat que en el desplegament hi ha hagut una pèrdua de mesos, de 
molts mesos, que haurien d’haver sigut efectius entorn del desplegament d’aquesta 
nova llei i del que significa com a canvi de paradigma en les polítiques de protecció 
social i com a canvi de paradigma en les polítiques d’atenció a les persones en situa-
ció de pobresa. Això ha generat dificultats, i crec que en alguna ocasió que he tingut 
de poder conversar amb vostès ho he situat. Això ha generat dificultats, i és un dels 
aspectes que hem de tenir en compte.
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A partir d’aquí, la nostra responsabilitat com a govern és el desplegament de la 
llei, és el desplegament del dret i és facilitar-ho al màxim. I el que tenia pensat ex-
plicar-los és quins treballs hem fet des de l’inici de la legislatura –prenc possessió 
com a conseller el 2 de juny– i informar-los de com ha anat evolucionant aquest 
desplegament.

En els mesos que vam iniciar la tasca del nou Govern..., hi hem esmerçat molt 
d’esforç. Ha sigut una de les prioritats del departament, millorar la situació de la 
renda garantida, aconseguir-ne el desplegament; un desplegament que sabem que 
és parcial, perquè la mateixa llei marca el 2020 com a desplegament definitiu. I, a 
partir d’aquí, hem volgut afrontar certes dificultats que hi havia entorn d’aquest 
desplegament en matèria de dos àmbits que són clau en el desplegament i que estan 
vinculats a la llei, que són la constitució de la comissió de govern i el desplegament 
del reglament.

Ràpidament vam treballar de forma informal amb els membres que han de for-
mar part del consell de govern. Vam mirar d’acordar el decret de desplegament 
d’aquesta comissió de govern. Un cop acordada, està ara mateix en tràmit. Sé que, 
en alguns casos, tots tenim la frustració de que els tràmits reglamentaris són molt 
més llargs del que voldríem, però també forma part de les nostres obligacions ju-
rídiques que hi hagin tots els seus apartats, i també forma part de la transparència 
i de la capacitat que tothom pugui dir la seva en el que són els desplegaments de 
decrets que tenen afectació social. Saben que, per exemple, el decret del consell  
de govern ha hagut de passar pel CTESC; ha estat a informació pública, en la qual 
hi han hagut al·legacions; s’han estat treballant aquestes al·legacions, i esperem en 
breu tenir-lo ja aprovat.

I, paral·lelament, vam començar a treballar en tot el que és l’àmbit del desplega-
ment del reglament, i vam considerar que la millor manera de treballar el reglament 
era mirar de que hi hagués un acord entre tots els actors que formen part del que ha 
de ser el futur consell de govern. Perquè des del departament tenim força incorporat 
en l’ADN que la millor via de treballar en àmbits socials i en àmbits laborals, que 
són els dos grans àmbits que ens pertoquen des del departament, és a partir de la 
concertació, i vam prendre la decisió de mirar de tenir pactades les línies mestres del 
reglament, i de tenir-les pactades amb tots els actors que formen part i que han de  
formar part del consell de govern.

En aquest cas, estem parlant dels sindicats representatius, estem parlant de les 
patronals representatives, estem parlant de la Taula del Tercer Sector, estem parlant 
del Col·legi de Treballadors i Treballadores Socials de Catalunya, i estem parlant de 
les dues entitats municipalistes: la federació i l’associació de municipis de Catalunya.

Això ha fet que aquests mesos hi haguessin quatre reunions dels que hem de 
formar part del consell de govern, formals, més una desena de reunions de treball 
específiques per mirar d’acordar els elements bàsics d’aquest reglament, que poste-
riorment hi entraré.

També un dels altres aspectes que hem volgut treballar des de l’inici ha sigut 
augmentar el nombre de persones que compleixen els requisits entre els sol·licitants. 
Perquè un dels elements que ens vam trobar de bon principi és que a la meva arri-
bada al departament..., és a dir, en el període del 15 de setembre del 2017 a l’11 de 
juny del 2018, un 9 per cent de les sol·licituds de renda garantida complien els requi-
sits que marca la llei. A partir d’aquí, iniciem un treball, que ha d’estar complemen-
tat també amb el reglament, que ha de facilitar obrir un punt el coll d’ampolla, però 
també hi han altres aspectes més d’iniciativa política que permetrien obrir aquest 
coll d’ampolla.

Això ens va generar que del període de l’1 de juny del 2018 al 15 de setembre del 
2018 poguéssim augmentar el percentatge de les persones que complien els requisits 
legals a un 14 per cent –passem del 9 al 14 per cent–, i a partir del 15 de setembre 
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fins al 7 de març, que són les últimes dades tancades, hem arribat a que actualment 
compleixen els requisits el 30 per cent de les sol·licituds que s’entren.

Crec que, encara que puguem tenir visions diferents, és un exemple d’un treball 
molt concret, pel qual vull felicitar especialment els professionals i les professionals 
del departament, els treballadors i treballadores que es van trobar en una situació 
complicada, que és el desplegament d’una llei sense reglament, sense un reglament 
que permetia acabar de fixar molts aspectes d’interpretació, una situació que els ha 
sigut complexa. I amb el treball conjunt hem pogut passar d’aquest 9 al 30 per cent. 
Crec que és un bon exemple d’un treball molt efectiu que hem fet entorn d’aquesta 
situació.

També situar, abans de tancar aquest aspecte, que això també ha anat lligat a 
que a partir del 15 de setembre passem al segon any de desplegament amb canvis 
de quanties, i això fa que l’univers de persones que hi poden entrar s’ampliï. Perquè 
nosaltres, amb una anàlisi que hem anat fent de forma molt clara entorn de quina era 
la situació de les sol·licituds que s’havien presentat de renda garantida, ens trobàvem 
que un gran percentatge d’aquelles sol·licituds que no complien els requisits..., era 
per una qüestió de quantia d’ingressos. Com saben, en el moment en què variem la 
taula pactada en la llei, l’univers s’amplia, perquè aquestes quanties són més eleva-
des, i això també ho facilita.

Això també jo crec que ens porta a un exercici –crec que ho podem dir amb bas-
tanta seguretat–..., que és que a mesura que vagin canviant les taules, que saben que 
es fa cada 15 de setembre, fins al 2020, com que l’univers s’ampliarà, s’ampliarà a 
aquestes persones que, per petites quanties, no entraven dintre dels requisits mar-
cats per la llei.

Doncs, com els comentava, vam passar del 9 al 30 per cent. Pensem que amb 
el reglament això s’incrementarà molt, perquè, a part, ha sigut un reglament molt 
parlat i n’hem acordat les línies generals amb totes les entitats que els deia, perquè 
també ens permeten un coneixement molt concret de les dificultats que hi ha hagut. 
Al final, el consell de govern de la renda garantida es crea també amb aquesta vo-
luntat de tenir un coneixement molt en detall, molt quirúrgic, de les situacions que  
es donen, de les realitats territorials, de quines són les dificultats, de dificultats  
que coneixen i que reconeixen les entitats que fan suport a persones en situació de 
vulnerabilitat, de les dificultats que coneixen i reconeixen els sindicats, que també 
estan fent un treball de difusió... Crec que és important que situem aquest aspecte.

I també va molt lligat, aquest augment, a un element que algun cop, en algunes 
ocasions, els he reflexionat, que és que crec que en un primer moment –i segura-
ment va ser culpa de tothom– vam confondre la renda garantida, que és una passa 
endavant entorn de les rendes d’inserció que habitualment hi ha, amb un altre debat, 
que és un debat apassionant, que és un debat que crec que molts d’aquí tenen moltes 
ganes d’abordar i que és un debat que s’haurà d’abordar en aquesta societat, que és 
el debat de les rendes bàsiques. I crec que en un moment de tota la seva implemen-
tació va haver-hi una confusió molt gran entre el que és una renda garantida, en la 
qual hi ha uns requisits concrets –poden ser discutibles o no–, i el que és una renda 
bàsica, que és una altra realitat.

En aquest sentit, jo crec que també tot el treball que han fet, amb un pla de xoc 
específic de formació, a la vora de quatre-cents professionals que vam incorporar al 
departament –quatre-centes treballadores i treballadors que vam incorporar al de-
partament per tirar endavant la renda garantida de ciutadania–..., perquè és que era 
un canvi tan gran que vam incorporar quatre-centes persones, gairebé. Hem fet un 
pla de xoc formatiu per poder solucionar aquells problemes que hi havien de sol·li-
cituds que directament veies que no complien els requisits marcats per la llei, i de 
quina manera podíem explicar-ho bé, podíem assessorar bé, podíem assegurar els 
drets de tothom.
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Un dels altres aspectes que ens vam trobar en el moment de l’arribada al depar-
tament i que ha significat moltes dificultats, i que també en molts casos vostès ma-
teixos en sessions plenàries m’ho han situat, és el problema d’expedients aturats que 
hi havia. Es va generar un coll d’ampolla en la gestió dels expedients. Crec que això 
a vegades..., es pot considerar raonable o no raonable, però amb canvis de llei i amb 
canvis de paradigma, encara que facis un esforç d’un increment de personal de gai-
rebé quatre-centes persones, es pot situar. I quan vaig arribar ens vam trobar amb 
una bossa de 17.895 sol·licituds pendents de tramitació.

Sempre hi hauran sol·licituds pendents de tramitació, perquè són un espai viu: 
una persona pot presentar la sol·licitud i ja entrem dintre de tota la roda. Però sí que 
crec que és important situar que, d’aquesta situació que em vaig trobar a l’inici del 
mandat, hem pogut passar a una situació de 4.400. I aquestes 4.400 que tenim pen-
dents ara mateix estan en temps. Hem aconseguit fins i tot –i aquesta notícia me la 
donava ara mateix, abans d’entrar a aquesta comissió, el director general, el senyor 
Vidal– que ara mateix ja estiguem en un tancament dels expedients de menys de 
dos mesos i mig, que és un dels objectius, i volem abaixar encara molt més aquesta 
situació.

Hem millorat el ritme de resposta dels expedients, tenint en compte que després 
hi havia alguns aspectes que eren molt particulars, lligats a la complementació de 
prestacions. Vam haver de fer un treball molt específic; un treball que vam voler dur 
des de la perspectiva tècnica, més que política, perquè pensàvem que era la millor 
manera d’abordar-ho, que era clarificar i assegurar la complementarietat de la renda 
garantida amb les prestacions de l’INSS i amb les prestacions del SEPE.

Això ens ha generat un treball molt tècnic amb aquestes dues institucions de 
l’Estat per poder arribar a un acord entorn d’aquestes compatibilitats de prestacions 
i de pensions i per assegurar un aspecte que va molt lligat a la Llei de la renda ga-
rantida: que no ens trobéssim en una situació en la que el dret a la renda garanti-
da comportés l’extinció del dret a la prestació no contributiva o a la prestació del 
SEPE no contributiva.

I aquí hem generat un sistema de coordinació amb les direccions provincials de 
Catalunya del SEPE, hem estat treballant amb les prestacions de l’INSS –que són 
les prestacions no contributives de jubilació i d’invalidesa– i hem pogut arribar a 
uns acords en el sistema de compatibilitat i en un sistema de coordinació tècnica per 
assegurar que en cap moment cap persona pogués perdre els drets entorn de la pen-
sió o entorn del subsidi de l’atur pel fet de que se li complementés aquesta prestació 
amb la renda garantida.

Un dels altres aspectes a situar que crec que té una importància, i que és un mis-
satge que saben que des del departament hem tingut incorporat en tot moment, és 
el paper d’apoderament. I aquí sí que cal situar que en aquest període, a partir dels 
programes accessoris a la renda garantida, 3.500 persones han trobat feina. Perquè 
la renda garantida –i recordo el que deia al principi– té una voluntat d’apoderament, 
té una voluntat de col·laborar i d’acompanyar la persona entorn de la seva voluntat 
d’inserció laboral.

Saben que la renda garantida té dos trams. Hi ha un tram que va vinculat a 
aquesta voluntat de fer un pla d’inserció laboral. Situar-los que el 85 per cent de les 
noves incorporacions al dret de la renda garantida signen aquest acord, i que això 
significa que en el muntant global de les persones que tenen el dret a la renda garan-
tida estem per sobre del 95 per cent que han signat aquest pla. Per nosaltres això és 
important, i per nosaltres no és una xifra menor, haver aconseguit la inserció laboral 
de 3.500 persones.

Ara, quan entri una miqueta en les principals modificacions que comporta el 
reglament..., que ara mateix crec que tots i totes són conscients que està en tràmit. 
Fins fa poc ha estat en l’àmbit públic, i ara el que estem analitzant són les al·lega-
cions que qualsevol organització, qualsevol persona, com en qualsevol decret d’a-
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quest estil, pot fer. Són al·legacions que estem analitzant, i veurem quines al·lega-
cions hi podrem incorporar i quines al·legacions no.

Però el reglament també té una voluntat –i hi ha alguna de les millores que ho 
situa– entorn de facilitar la complementarietat amb algunes situacions de treball,  
de ser molt conscients de que tenim un dèficit entorn del mercat laboral en àmbits de  
qualitat del treball i de quina manera podem assegurar que certes oportunitats d’in-
serció laboral es puguin utilitzar sense que acabin penalitzant la persona o la família 
beneficiària, que és un dels aspectes... I ara els parlaré de com executem un dels as-
pectes que crec que els ponents i les ponents de la llei en vam estar més orgullosos 
a l’hora d’introduir-lo, com és l’aspecte de la suspensió de l’ajuda, en comptes d’una 
finalització, que el que permet és molta més flexibilitat entorn de situacions de tre-
ball temporal i en com això s’acaba de situar en el reglament.

Perquè crec que no fa falta que els ho recordi, però de tant en tant va bé fer-ho: 
es va construir una llei que va molt lligada a un desplegament reglamentari. Per quin 
motiu? I crec que és un encert, eh? –i crec que és un encert–, la decisió que va pren-
dre aquest Parlament entorn del disseny d’aquesta llei. La llei no ha de ser una ca-
misa d’onze vares, la llei ha de ser capaç d’adaptar-se. I, a part, hi han alguns debats 
entorn de la llei, i estic segur que hi tornarem a entrar, perquè són debats que hi vam 
destinar moltes hores –crec que, si no em falla la memòria, vam fer cinquanta-qua-
tre reunions de ponència–; hi ha un debat que és un debat molt clau, que és quin 
paper té la renda garantida entorn de la complementarietat en situacions de treball.

Hi han situacions de treball en què es genera un problema, ara mateix, que és que 
tenim un percentatge de la societat que, encara que està treballant, està en situació 
de vulnerabilitat. Aquest és un dels grans debats que vam tenir i que vam deixar 
obert en certa mesura en la llei, i que el desplegament i la comissió de govern..., fins 
i tot l’existència de la comissió de govern va molt lligada a aquest debat i a com ana-
litzar-ho, un cop hi hagi tot el desplegament complet de la renda garantida.

Com els deia, millores que planteja el reglament de la renda garantida i que crec 
que val la pena compartir amb vostès, encara que estic segur que, com a diputats i 
diputades, ja s’han llegit la proposta de reglament i la tenen bastant al cap.

En primer lloc, tenint en compte aquest debat que els deia sobre la compatibilitat 
amb el món del treball i com fer-hi front, el que es fa és..., encara que de bon principi 
els contractes a temps complet són incompatibles, en tots aquells casos de contractes 
temporals de molt poca durada, el que planteja el reglament és que hi hagi una sus-
pensió de la prestació només quan s’acumulin trenta dies efectius de treball, i, en el 
cas de que tornin a la situació d’atur, que se’ls reactivi automàticament la prestació.

Què hem dissenyat? Hem dissenyat un sistema que digui: «Tens una oferta de 
treball d’una setmana a temps complet. Agafa-la, cap problema. I no se’t treu la ren-
da garantida. Has acumulat set dies. En tens una altra, tres setmanes després, d’una 
altra setmana. Cap problema. Agafa-la.» I quan sumem trenta dies cotitzats, el que 
fem és una suspensió d’un mes, i el mes següent tornes a tenir la prestació.

Què volem, amb això? Que no hi hagi un desincentiu entorn de la possibilitat 
d’elements d’incorporació al mercat laboral, encara que sigui en situacions de molta 
temporalitat, però que ajuden en la motxilla de la persona a tirar endavant elements 
competencials, també elements d’autoestima, perquè crec que tots som conscients que  
el treball té un paper, més enllà de l’emancipació individual de la persona, també 
entorn de la construcció d’identitat, de com la generem. I el que fem és una acumu-
lació i una suspensió, que és aquell element..., no se li treu l’ajuda, no se li demana 
un altre cop..., no, hi ha aquesta suspensió. I situar-ho per aquesta via.

Així mateix, també la compatibilitat amb els contractes de treball a temps par-
cial es garanteix, però, a més, només es dedueix l’import en el moment que hagin 
treballat efectivament trenta dies. És el mateix sentit, però amb una jornada a temps 
parcial: fem el mateix, i el que fas és reduir l’import que tu has cobrat, però un cop 
tens els trenta dies. És buscar aquest element que..., i, a part, crec que em coneixen 
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perfectament, perquè hem compartit en alguns casos, com a diputats, comissions i 
la participació a l’hemicicle..., crec que són absolutament conscients de que una de 
les nostres preocupacions més importants per part del departament és que tenim 
un mercat laboral amb una baixa qualitat del treball. Ja en som absolutament cons-
cients, i és una de les nostres prioritats treballar-hi, però hem de buscar algun siste-
ma que permeti que les persones puguin tenir aquest incentiu i que en cap moment 
el fet de que tinguis una oferta de treball d’una setmana o a temps parcial sigui un 
problema perquè estàs tenint aquesta prestació i et puguis plantejar no agafar l’oferta 
per la prestació, etcètera; és buscar sistemes prou flexibles entorn d’això.

I aquí..., com a mínim, crec que amb tota la crítica que faran vostès, i que és lí-
cita i legítima..., crec que hem de ser conscients de que formem part d’haver generat 
una llei que sigui prou flexible per buscar aquests mecanismes, i crec que és positiu 
que sigui flexible en aquest sentit.

L’estimulació de l’accés al mercat laboral crec que no l’hem de perdre de vista. 
A part de que podríem tenir debats de fons –i amb alguns hem tingut debat de fons– 
sobre si estem parlant de veritat d’estimulació o no estimulació, etcètera, eh?, i un 
altre debat de fons, que és el de la renda bàsica, i si acabarem generant un sistema de 
redistribució de la riquesa a la societat que vagi lligat..., més enllà de l’àmbit laboral, 
que aquest és un altre element.

Altres aspectes que per nosaltres són millores que planteja el reglament i que 
ens han permès, especialment a partir de les deteccions de situacions de les matei-
xes entitats, del mateix teixit social, incorporar-los al reglament. Es regulen les ca-
suístiques que permetran que hi hagi més d’un expedient en una llar, entès com un 
habitatge. S’exclouen les víctimes de violència masclista de l’obligació d’interposar 
una reclamació judicial amb relació a una pensió d’aliments o compensatòria. Hem 
de ser molt conscients que, quan parlem de víctimes de violència masclista, estem 
parlant d’unes persones en una situació de vulnerabilitat molt elevada, i que aquesta 
obligació d’interposar una reclamació judicial, depenent dels casos, no acaba d’en-
tendre la situació personal de la persona, i crec que és positiu, aquest aspecte.

Es desenvolupa la protecció de col·lectius vulnerables en casos que, tot i no com-
plir tots els requisits, es trobin en una situació d’especial necessitat o urgència, que 
això ja es tenia plantejat en el marc de la llei i va ser un dels elements que vam estar 
debatent en les últimes reunions de ponència. S’amplia la compatibilitat i no deduc-
ció d’ingressos d’altres ingressos com ajudes i beques. S’estableix que les prestacions 
d’urgència per tenir la condició de víctima de violència masclista no computen com  
a ingressos per determinar l’elegibilitat de la prestació. Es compatibilitzen els  
contractes a temps parcial en les famílies nombroses, igual que es feia de bon inici 
amb les famílies monoparentals.

Són alguns dels aspectes més concrets que els volia explicar, que, des de la 
nostra perspectiva, el reglament millora. Estem acabant d’afinar alguns aspectes  
de redactat, estem analitzant també totes les al·legacions que hi ha hagut en el marc de  
la publicació del reglament, en el marc dels processos que determina la llei dels  
decrets complexos, que és com es considera el reglament de la renda garantida, i, a 
partir de les al·legacions, a partir de mirar de tancar uns últims serrells que estem 
acabant de discutir amb les entitats socials i amb els sindicats, tindrem ja un trac-
tament definitiu, que per nosaltres és una passa endavant d’obertura de certs colls 
d’ampolla, d’aconseguir que aquest exercici que hem fet, de passar del 9 per cent al 
30 per cent de sol·licituds que compleixen requisits legals, pugui augmentar encara 
més, i del que és més important, també: de facilitar la feina als professionals, als 
treballadors i treballadores que fan tot l’exercici de valoració dels expedients, de les 
sol·licituds, etcètera.

Ara li passaré la paraula al director, que explicarà més tot l’informe que havíem 
de presentar i que vam presentar del primer any d’aplicació de la renda garantida, 
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però no volia finalitzar aquesta primera intervenció..., situant els següents reptes que 
ens plantegem entorn del desplegament de la renda garantida.

Un dels reptes que ens plantegem, i que ja hi estem treballant, és la creació de 
les taules territorials de la renda garantida. Aquestes taules ens han de permetre, per 
un costat, una millor coordinació a nivell territorial, tant per via dels ens locals i 
per via del teixit social com per via del SOC i els serveis socials –el SOC com a via 
d’entrada, però els serveis socials també, com una via molt important de detecció de 
necessitats i de coneixement concret d’aquestes necessitats que es generen–; perme-
tran un millor ajustament i agilitat en la gestió de les rendes, tenint en compte que 
aquest país és divers territorialment i té situacions diverses territorialment. També 
permetran..., aquella xifra que els donava, de 3.500 persones que han trobat feina..., 
millorar aquesta xifra amb els processos d’activació dels sol·licitants. I un ajust a la 
realitat territorial entorn dels plans d’inserció laboral que es realitzen. A més, una 
participació més directa dels ens locals, dels agents socials i de les entitats del ter-
ritori.

En el consell de govern hi ha una part molt..., que hi participen les dues federa-
cions municipalistes, però creiem que amb el desenvolupament de les taules territo-
rials tindran... (Veus de fons.) Aixeco més el to? (Veus de fons.) A veure... Ara? (Veus 
de fons.) Perquè, a part..., tinc moltes virtuts, però cridar no és una de les meves vir-
tuts. I molts defectes, també, però feia la broma amb les virtuts, i la de cridar no...

El que els deia: una participació més directa dels ens locals, dels agents socials, 
de les entitats del territori en el desplegament. Iniciarem tres proves pilot consensua- 
des amb els ens locals i amb els agents socials: una específica a Barcelona ciutat, 
una altra al Gironès i al Baix Empordà, i una altra a l’Alt Penedès i al Garraf. Són 
tres proves pilot. I tot el desplegament de les taules territorials de la renda garantida 
jo crec que ens farà fer una passa endavant.

Un altre aspecte és el desplegament de la mateixa llei en el pla que acaba el 2020, 
amb els índexs definitius, que permetran arribar a un univers molt més ampli, com 
els explicava –millorar els percentatges de persones que sol·liciten i compleixen els 
requisits–, acabar amb el desplegament previst, i també un element que quan es va 
pactar el desplegament temporal era molt important i que ens permetia aquest des-
plegament temporal, que és poder tenir una bona diagnosi de tot el desplegament de 
la llei per poder valorar conjuntament en quins àmbits d’aquesta llei, que no és una 
llei de camisa d’onze de vares i que el reglament ens permet tenir-hi molta incidèn-
cia, hem de ficar-hi més incís.

I aquí jo crec que hi ha tot el debat, que estic segur que el tornarem a tenir, entorn 
de les compatibilitats amb les rendes del treball i de l’afectació que pot tenir en el  
mercat laboral. Jo, ja els ho dic, crec que en som conscients, perquè n’hem parlat al-
gun cop: som conscients de que ha d’haver-hi un debat de fons i hem d’abordar-ho, 
però també som conscients de que anem amb compte amb subvencionar els llocs de 
treball low cost, que és per nosaltres un dels aspectes que ens genera preocupació; 
pot ser amb encert o amb desencert, no ho discutiré, però ens genera preocupació.

Un altre dels aspectes és el desplegament del reglament; el tenim ara en tot el 
procés d’aprovació del decret. Jo crec que en el moment que el tinguem aprovat de-
finitivament ens permetrà resoldre problemes d’ajustament i dibuixar amb més exac-
titud l’aplicació de la renda garantida.

Uns dels altres reptes és: hem passat de 17.895..., actualment estan entorn de qua-
tre mil i escaig, les sol·licituds pendents; dintre d’aquestes sol·licituds..., ja estan en 
marxa. Però jo els ho he situat: el nostre objectiu no és que estiguin en el marc de 
temps que marca la llei; el nostre objectiu és que sigui encara molt més ràpid. I al-
gun cop he dit al director i he dit a les subdirectores i a la cap de servei –que també 
ens acompanyen avui aquí–, i en alguna ocasió al personal directe que hi treballa, 
que el que és el nostre objectiu és acabar generant un sistema que sigui similar al 
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de la prestació d’atur; és a dir, tu hi vas, portes la documentació, i si tot està bé ja el 
següent mes..., ja està. Aquest és l’objectiu de fons.

Per això també estem fent un altre treball, que és d’aquells silenciosos, que  
és d’aquells –la subdirectora i la cap de servei fan que sí, que és per aquí per on hem 
d’anar–..., hi ha una cosa que es fa silenciosament però que va molt lligada..., que són 
les millores tecnològiques per poder-ho aconseguir. Aquest és un element clau –és 
un element clau. S’està actualitzant el desenvolupament del nou sistema informàtic 
per poder resoldre més ràpid i agilitzar les notificacions de resposta a les sol·licituds; 
aprofitar tota la documentació que ja té de per si el departament per no generar di-
ficultats a les persones que tramiten aquesta prestació, i millorar no únicament la 
gestió, sinó el seguiment dels expedients vigents i dels plans d’inserció en el treball 
que estem fent entorn de l’actualització de la millora tecnològica.

En aquest sentit –i ho dic amb molt d’orgull, i és una cosa que em vaig trobar que 
és un encert de la consellera Bassa i del treball que s’ha fet–, som un departament 
–i això ho poden veure– que tenim una aposta molt clara entorn de la transformació 
digital, també perquè venim d’unes necessitats molt clares en transformació digital, 
eh? Necessitem fer una transformació digital específica entorn especialment de les 
gestions de la prestació, però també de les gestions de les dades, també dels expe-
dients únics –de forma similar als que té Salut–, i la inversió que estem fent és molt 
elevada. I crec que val la pena, fer aquesta inversió.

I, després, un altre element, que és un element que en aquests mesos de respon-
sabilitat en el departament hem vist que ha funcionat, i és la decisió que vam fer 
de fer el pla de xoc formatiu als treballadors i treballadores que atenen en primera 
persona les persones que sol·liciten la renda garantida, i el pla de xoc formatiu tam-
bé a les persones que fan aquest treball de back office, d’anàlisi de les sol·licituds i 
de tirar endavant els expedients. Per nosaltres crec que ha sigut..., és un dels motius 
pels quals hem pogut millorar la gestió de la renda garantida, i continuarem fent-ho.

I no m’allargaré molt més. A partir d’aquí, passo la paraula al director. I a la seva 
disposició entorn de les preguntes, entorn dels comentaris, entorn del debat polític 
que hem de tenir en una comissió com és la Comissió de Treball, Afers Socials i 
Famílies del Parlament de Catalunya.

Gràcies.

Josep Vidal i Fàbrega (director general d’Economia Social, el Tercer 
Sector, les Cooperatives i l’Autoempresa)

Bé; bon dia. Moltes gràcies per poder comparèixer i poder-nos explicar. És ve-
ritat que ja hem presentat l’informe prescriptiu que marcava la llei del primer any 
d’implementació, i, per tant, molts de vostès ja deuen tenir la informació, però en tot 
cas faré un resum d’aquest primer any, i, llavors, en tot cas respondré les preguntes 
que se’m puguin fer, no?

Recordar que la Llei de la renda garantida és aprovada el 12 de juliol del 2017, 
eh?, i un dels elements que planteja és que tots els perceptors de renda mínima i per-
ceptors de rendes més baixes –és a dir, més o menys unes 107.000 persones, entre 
titulars i beneficiaris– passen a ser beneficiaris de la renda garantida i del comple-
ment que preveu la renda garantida automàticament a partir del 15 de setembre, no? 
Per tant, a partir de l’aprovació de la llei el 20 de juliol teníem dos mesos, fins al 15 
de setembre, per planificar tot allò necessari, imprescindible, òbviament, per poder 
tirar endavant el compliment d’aquest nou dret.

Ho faré temporal, diguéssim, perquè és veritat –el conseller ja abans ho ha es-
mentat– que el context que ens vam trobar era el que era, i, per tant, sí que val la 
pena fer aquest recorregut temporal.

En aquest termini de dos mesos el que ens plantegem és un full de ruta, bàsica-
ment, inicialment amb quatre objectius: un és donar a conèixer la renda garantida i 
els seus complements –és imprescindible, i aquest és un dels elements, com abans 
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esmentava el conseller, per a la seva efectivitat, eh?, arribar a qui ha d’arribar–; con-
tractar el personal necessari per donar una bona atenció des de l’inici –i, per tant, 
necessitàvem complementar, sobretot i principalment, el sistema d’ocupació de Ca-
talunya perquè pogués rebre, com a porta d’entrada, les sol·licituds–; traspassar tots 
els expedients de la renda mínima i les prestacions més baixes cap a renda garanti-
da, i, òbviament, un element clau, que era la resolució de la renda garantida també 
en els terminis, però això ja ens vindria a partir del gener, perquè, si ho recorden, la 
renda garantida marca, per al cas de renda garantida exclusivament, un termini de 
quatre mesos, però en els primers mesos marcava cinc mesos, i en el cas de presta-
cions són tres mesos.

Per tant, què és el que fem? Doncs, al llarg dels tres primers mesos, comencem 
a desgranar, no?, una primera definició de requeriments per al desplegament de la 
renda garantida a nivell de comunicació i gestió del canvi, eh?, definició de plans de 
comunicació de la ciutadania i formació al personal que s’ha d’incorporar.

Un segon element, organitzatiu: quin impacte organitzatiu, quines definicions 
de funcions... Pensem que –abans ho hem dit, eh?– la renda mínima no és la renda 
garantida; per tant, sí que en podíem utilitzar part de l’estructura, però havíem de 
redefinir coses, eh?, i, per tant, funcions, perfils i dimensionament de les unitats, que 
va lligat amb el programa de contractació.

Processos: definició del circuit de la renda garantida; no era el mateix el circuit de  
la renda mínima que el de la renda garantida. Si ho recorden –segur–, en la renda 
mínima la porta d’entrada eren els serveis socials, la proposta la feien els serveis 
socials, i en aquest cas la porta d’entrada es vehicula a través del sistema d’ocupació 
de Catalunya.

I un quart element, durant el mes de juliol, que eren els sistemes d’informació i 
infraestructures, eh?, de programaris –com abans parlàvem–: per al front office, per 
agilitzar els treballs dels professionals, i per a un back office que ens permetés tenir 
expedient unificats i poder-hi treballar.

A partir d’aquí, dissenyem la campanya de comunicació i dissenyem les forma-
cions per al personal, i a finals de juliol es fan les primeres jornades formatives i 
informatives, es fan les entrevistes i la selecció del nou personal que ha d’entrar a la 
renda garantida i la contractació de la primera tongada de persones que han d’anar 
al SOC, la definició dels circuits de derivació i plans d’activació de la inserció, i el 
desenvolupament dels sistemes d’informació, i també definim plans de contingència 
per al cas que hi hagués problemes informàtics, que poguéssim donar resposta, eh?, 
òbviament, a la ciutadania, no?

A partir de l’agost es fa la implementació de la campanya de comunicació, s’ha-
bilita el sistema de cita prèvia –una web, un assistent virtual i un telèfon gratuït–, i 
s’incorpora un nou personal al SOC i a les OACs i a les OAFs, eh? S’hi incorpora 
–això no ho he dit abans– el SOC, però recordem que l’atenció també es fa a tra-
vés de les OACs i les OAFs, perquè totes aquelles persones que tenen dret al com-
plement de la renda garantida, que marca la Llei de la renda garantida, però que ja 
han fet la seva vida laboral i que ja no tenen per què activar-se, diguem-ho així, eh? 
–vam utilitzar aquesta paraula, «activables»–, no han d’entrar per la porta del SOC, 
sinó que haurien d’entrar per la porta de les oficines d’atenció al ciutadà i les oficines 
d’atenció a les famílies.

Formacions al personal, jornades informatives... Continuem amb les jornades in-
formatives, eh? Fem jornades informatives, si no ho recordo malament, doncs, amb 
el sistema dels serveis socials, amb tots els directors de serveis socials de Catalunya, 
amb tots els directors del SOC, i llavors, puntualment, amb territorials.

I finalment, doncs, l’entrada en vigor, la migració dels expedients i l’increment 
dels imports de les nòmines.

A partir d’aquí –ho vaig explicant una mica més detalladament, eh?–, què fem 
com a campanya comunicativa explícitament? En la campanya d’accions de campa-
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nya comunicativa inicial s’envia una carta a tots els beneficiaris de la renda mínima 
i del complement de PNC per informar de l’aprovació de la llei i de l’actualització de 
l’import per tal de que tinguin la informació i que no faci falta que vagin a les ofi-
cines del SOC a renovar o a revisar el seu expedient. Es distribueixen 200.000 tríp-
tics a tot Catalunya amb informació de la prestació. Es distribueixen també seixanta 
mil unitats del llistat de documentació presentat per la RGC, per la renda garantida, 
en format de que s’hi podrien anar fent creuetes, tant a nivell informatiu com perquè 
les persones poguessin tenir aquest document com per seguir-lo, diguéssim. Es crea 
un web de la renda garantida amb informació sobre la renda garantida i els comple-
ments. S’habilita un assistent virtual per informar del dret a la prestació, per poder 
demanar cita prèvia. S’habilita un telèfon gratuït i autoservei de veu, bústia de con-
sultes, premsa escrita, xarxes, rodes de premsa i infografies.

A nivell de personal, per acord del Consell Executiu del 25 de juliol, s’aprova 
crear un programa per a la gestió de la renda garantida amb la possibilitat de con-
tractar fins a 403 persones, i, per tant, que ens possibiliti donar resposta, eh?, al que 
preveiem que pot arribar, no? Al mateix temps, també hi ha una millora del dimen-
sionament dels professionals dels serveis socials associats al contracte programa del 
Departament de Treball, que complementa la cobertura de les necessitats, i hi ha la 
renovació dels diferents programes del SOC per a la contractació de personal.

Em centraré en la contractació del personal, eh?, més que res, perquè així vagin 
veient com ho vam anar fent. Inicialment es contracten 172 persones al SOC –són 
les primeres persones que hi entren a partir del setembre–, i es preveu la contrac-
tació al llarg de..., bé, i noranta-set persones a les OAFs i trenta-una a les OACs, i 
aquestes són les primeres que es contracten a finals de juliol i agost per començar a  
treballar al setembre. I al llarg dels mesos de setembre, octubre i novembre es  
contracten quaranta-quatre persones a la Direcció General d’Economia Social per po-
der resoldre, eh?, per poder començar a treballar i resoldre, i a la Direcció General de  
Protecció Social, sis persones, també, per a les resolucions sobre això.

A partir del gener és quan comencem a resoldre, i al febrer revisem aquesta con-
tractació. Si s’hi fixen, no arribàvem a les 403, eh? El programa era un programa en 
què es preveia arribar a les 403, però transitòriament, i per anar suplementant, es 
revisa aquesta distribució i a principis de febrer es suplementen fins a 202 persones 
al sistema d’ocupació de Catalunya, el SOC, s’amplia també el personal de la Di-
recció General d’Economia Social a setanta-dues persones, i es redueixen algunes 
persones a les OAFs i a les OACs perquè detectem que no hi ha tanta demanda o, en 
tot cas, no hi ha tanta gent que vagi a aquestes oficines com havíem previst inicial-
ment, eh? I la Direcció General de Protecció Social també s’amplia. Això, al febrer.

I al juliol –que ja ho ha explicat el conseller– hi ha una altra ampliació, i al març 
una altra. En tot cas, ja és a posteriori de tot plegat, ja és un cop passat l’any, gai-
rebé.

Què ens trobem a nivell de cites? A nivell de cites prèvies, quines situacions tro-
bem i com hi anem treballant, no? Perquè se’n facin una idea, tenim una petició du-
rant el primer any de 112.000 peticions de cites prèvies, 112.000 a les OTs i 6.907 a 
les OACs i les OAFs, i, per tant, un total de persones ateses de 119.256.

I aquí hi ha una de les primeres grans incidències que detectem, no?, detectem 
un alt volum de cites prèvies i de sol·licituds presentades, i això fa, com abans he 
explicat, que ens reorganitzem i que fem un pla específic per veure com disminuïm 
el temps de cita prèvia, perquè sí que aquest alt volum fa que hi hagi algun moment 
que aquestes cites prèvies vagin més lentes del que nosaltres voldríem, no? I, per 
tant, hi ha aquesta primera reorganització de la gestió de recursos humans.

Un segon element és l’anàlisi de funcionament de la cita prèvia, amb un canvi 
en els patrons de les agendes i un canvi en derivació d’usuaris. Aprofitem l’anàlisi 
de funcionament dels primers mesos, o del primer mes, diguéssim, mes i mig, que 
ens permet veure que allò que nosaltres havíem previst, per exemple, que havíem 
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d’atendre la gent..., prevèiem em sembla que era una hora per atendre més o menys 
la gent; vèiem que era un temps excessivament llarg i feia que..., hi havia menys ci-
tes prèvies. Reduïm aquests terminis veient realment les necessitats que necessitem, 
i això fa que puguem atendre més gent i puguem reduir les agendes. I també veiem 
quines oficines tenen més peticions de cites prèvies i quines menys, quines estan 
pròximes les unes de les altres, i, per tant, persones que potser haguessin hagut 
d’anar a una oficina les deriven cap a una altra. Això fa que hi hagi un 44 per cent 
de disminució, amb aquests canvis, i, per tant, que situem aquestes cites prèvies en 
la normalitat que volíem.

L’evolució de les noves sol·licituds registrades va ser molt i molt alta durant els 
primers mesos i va anar disminuint gradualment. Hem tingut més de 69.000 sol·lici-
tuds registrades els primers dotze mesos, i, fins al setembre del 2018, estem a 83.000 
sol·licituds. Per tant, hi ha una diferència bastant important, eh? Ara s’ha estabilitzat, 
i, per tant, tot això també ho podem anar programant millor.

La segona gran incidència, que ens trobem a partir de..., i comencem a resoldre, 
és –i que abans n’ha fet esment el conseller– la incompatibilitat de les prestacions 
estatals amb el complement de rendes garantides, eh? I això ho comencem a veure 
a partir de que comencem a resoldre. Veiem que si resolem aquestes sol·licituds hi 
ha el risc important, molt elevat, de que les persones que estan rebent una prestació 
estatal –ja sigui vinculada sobretot al SEPE, eh?, de subsidi, però també en el cas 
de PNC a posteriori, més endavant– perdin la prestació estatal amb la conseqüèn-
cia automàtica de perdre el complement de la renda garantida, perquè així ho marca  
la llei –la llei diu que només tens drets al complement de renda garantida quan reps 
una prestació estatal–, i, per tant, fer que aquestes persones hagin de tornar a dema-
nar una sol·licitud de renda garantida, amb el risc de que, com que tenen dret a una 
prestació estatal, nosaltres els haguéssim de dir que havien d’anar a demanar un al-
tre cop la prestació estatal, no?

Veient això, prenem la decisió de demanar al SEPE una reunió urgent per a 
la creació d’una comissió interadministrativa per tal d’establir criteris tècnics, eh?, 
ajustats a llei, òbviament. La Llei de renda garantida diu una cosa i les lleis de pres-
tacions i les lleis del SEPE en diuen unes altres, i, per tant, havíem de trobar aquests 
mecanismes per tal de no fer que el ciutadà sortís perjudicat en aquest cas, no?

Això no ho podem fer o sobre això no tenim resposta fins a finals de febrer, prin-
cipis de març, i és aquí on realment tenim aquesta gran bossa de sol·licituds no resol-
tes, eh? D’aquestes disset mil que parlava el conseller, les dades que tenim són que 
catorze mil eren sol·licituds de prestacions complementàries, eh? I, per tant, la res-
ta estaven en termini, un termini que hem anat podent reduir, però aquestes sí que  
realment van generar –i és obvi, eh?, i normal– inquietud en la ciutadania, perquè no  
se’ls donava resposta sobre això.

Nosaltres vam prendre la decisió de no respondre per conservar el dret, eh? 
A nosaltres el que en alguns casos ens deien és que, si hi havia incompatibilitat, hi 
havia la possibilitat de resoldre en negatiu –i, per tant, no donar aquesta renda ga-
rantida–, però no ens semblava oportú, no havent parlat amb el SEPE, resoldre en 
negatiu. Perquè la sol·licitud es genera des del dia que l’entres, i, per tant, enteníem 
que era un dret de la ciutadania que no l’havia d’impactar la problemàtica que te-
nien les diferents administracions sobre el seu dret des del primer dia, no? I, per 
tant, conservem aquesta bossa d’aquestes sol·licituds fins que les puguem començar 
a resoldre.

Com deia, això no passa fins a finals de febrer, principis de març, en què cre-
em la comissió interadministrativa, i, per tant, podem començar a resoldre alguns 
d’aquests casos, no tots, perquè aquesta comissió va parlant..., hi han multitud de 
prestacions, vostès ho saben, en són coneixedors, que en tenim moltes, eh?, i, per 
tant, en cada prestació hem de trobar de quina manera ho fem.
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Finalment, el mes de maig es constitueix la mesa tècnica i s’acorda definitiva-
ment un circuit a través del SEPE en què es comunica a la Direcció General d’Eco-
nomia Social quines persones tenen aquesta prestació, i a nosaltres ens permet re-
soldre amb major seguretat perquè no incompleixin i no se’ls retiri. Per tant, tenim 
un mecanisme, en aquests moments, però a partir del mes de maig, no?

Això és una de les parts, eh?, un dels elements que ens dona aquesta implementa-
ció, de mica en mica... (sona el senyal acústic que indica que s’ha exhaurit el temps 
d’intervenció) Això és meu? No. (Veus de fons.) Ah, ja he acabat? (L’orador riu.) 
No, no he acabat. (Veus de fons. L’orador riu.) Molt bé. Doncs aniré més ràpid, si 
he acabat el temps.

La presidenta

Li deixarem un parell de minutets per si vol anar acabant.

El director general d’Economia Social, el Tercer Sector, les 
Cooperatives i l’Autoempresa

Tenia més coses a dir. (L’orador riu.) Bé, en tot cas, aquí, recordar, eh?, que 
aquest tipus de prestacions són tres mesos i silenci negatiu. I, per tant, no entrem  
en aquest cas en silencis positius, que era un dels elements que volíem protegir.

Això fa que les dades, òbviament, de sol·licituds que compleixen requisits ini-
cialment..., hi ha dues raons, eh? Un alt volum de sol·licituds, que segurament hi 
hem anat detectant que els sistemes de comunicació o d’informació que vam anar 
fent eren millorables. Aquí –és el que comentava el conseller– hem intentat fer una 
comunicació molt més personal, molt més a través de les organitzacions i a través 
directament de persona a persona. Inicialment hi havia una informació molt més de 
mitjans de comunicació, en webs, i, per tant, això també afectava.

I un efecte crida. És obvi, no?, amb una nova llei, un nou dret, la gent vol veure 
si pot tenir-hi accés, i, per tant, hi ha gran part de gent que, malgrat que en algun 
moment ja se l’havia pogut informar que no hi tenia dret, la demanava igualment. 
Això feia que estiguéssim, dintre d’aquest primer any, doncs, en un 10 per cent de 
sol·licituds que complien els requisits, un 74 per cent que no els complien, un 11 per 
cent de desistides i un 5 per cent de pendents amb requeriment, no?

Quines eren les raons? Aquest era un element també molt important per nosaltres 
per avaluar realment l’impacte de la renda garantida, com l’estàvem implementant: 
quines eren les raons de l’incompliment de requisits. I el que veiem aquest primer 
any –i això abans ja ho ha esmentat el conseller–, doncs, és que la primera raó era 
superar els ingressos establerts en la llei en un 24 per cent de les persones, no? I, per 
tant, hi havia un 24 per cent d’aquestes sol·licituds, eh? –que, si comptem que eren 
69.000, és un volum molt elevat–, que enteníem i entenem que en la transitorietat 
cap al 2020 acabaran, si no han trobat una feina, si no han fet un altre procés, en-
trant en la renda garantida, si és que la necessiten.

El segon motiu de no compliment era el treball a jornada completa, un 20 per 
cent. És a dir, malgrat que la Llei de la renda garantida..., jo crec que tots nosaltres 
–i vostès també– vam explicar que no era compatible amb treballs a jornada com-
pleta, hi havia ciutadans d’aquest país, un 20 per cent, que és un nombre elevat, que 
demanaven la renda garantida segurament perquè consideraven –i crec que és lícit 
considerar-ho– que el treball que tenien, malgrat ser a jornada completa, era un tre-
ball precari, i, per tant, necessitaven aquest complement de la renda garantida per 
arribar als nivells de vida digna, no?

La presidenta

Hauria d’anar acabant, eh?...
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El director general d’Economia Social, el Tercer Sector, les 
Cooperatives i l’Autoempresa

Sí. I el tercer, eh?, bàsicament, perquè és 24, 20 i un 13..., de contracte a temps 
parcial de titular beneficiari no sent família monoparental.

Per tant, en total, un 37 per cent de les persones que no complien els requisits es-
tava en disposició, en la transitorietat, de poder accedir a la renda garantida.

Bé, en tot cas, ha sigut molt ràpid. Després tindré oportunitat de contestar.

Al presidenta

Moltes gràcies, conseller El Homrani i senyor Vidal, per la compareixença que 
han dut a terme sobre el tema de la renda garantida. Ara és el torn dels grups parla-
mentaris. En primer lloc, té la paraula el Grup Parlamentari de Ciutadans, la dipu-
tada Noemí de la Calle.

Noemí de la Calle Sifré

Gracias, presidenta. Bueno, en primer lugar, agradecer la presencia del conseller 
y del director general de Economía Social para dar cumplimiento, aunque tarde, a 
la disposición adicional séptima de la ley, que nos decía que tenían que venir al Par-
lament a presentar un informe sobre la aplicación y efectividad de la ley durante los 
doce primeros meses de vigencia de la ley. Ya han pasado esos doce meses, es decir, 
ya vamos tarde, pero bueno, en principio..., al final han venido.

Y, primero de todo, lo que me gustaría es expresarle al conseller, pues, la decepción 
de que haya empezado su comparecencia ya con el comodín del 155. Porque, claro,  
a estas alturas ya parece choteo. Porque, claro, muchas entidades y asociaciones nos 
expresan que durante muchas legislaturas y muchos años, por parte del Govern, de 
los distintos governs, se les ha ido prometiendo una serie de cosas: crear una mesa 
técnica, crear tal..., ¿no?, llevar adelante una iniciativa, y se les iban dando largas.

Entonces, ahora ustedes, cuando se reúnen con ellos, les dicen: «Uy, es que esto 
no se puede llevar a cabo por culpa del 155, que lo ha bloqueado todo.» Pero, claro, 
es que luego vienen y nos cuentan..., ¿no?, es que parece un poco que se les tome el 
pelo, es decir, oye, no se han movido en años y ahora resulta que todo es culpa del 
155. Ya ha pasado mucho tiempo desde el 155, dejen de utilizar este comodín. Más 
que nada porque es que su director general de Economía Social y su director gene-
ral, el señor Josep Ginesta, en esta misma sede parlamentaria, ante varios diputados 
que estamos aquí presentes, nos reconocieron que el 155 no había tenido nada que 
ver con los problemas o los obstáculos que había tenido la implantación de esta ley, 
que todos conocemos las circunstancias que ha tenido, ¿no?

Entonces, dejen ya de utilizar el 155, porque es que parece..., para mí ya es una 
falta de respeto. Vamos a entrar en profundidad en los temas y ver cómo se pueden 
solucionar entre todos. Y más una ley que ha sido fruto de mucho esfuerzo de mu-
chas personas, de la sociedad civil –que recogió firmas–, de los implicados, de los 
diputados que estuvimos en la ponencia y que nos pusimos las pilas para poder apro-
barla muy rápidamente. Que quizás fue un error, hacerlo todo tan rápido, porque a lo 
mejor nos dejamos muchas cosas sueltas por el camino, pero bueno, queríamos que 
se pusiera en marcha lo antes posible para que beneficiase a mucha gente.

Entonces, utilizar el comodín del 155 a mí me parece una falta de respeto ante 
una ley que es la última red de seguridad de aquellas personas que peor lo están pa-
sando y de todos aquellos que hicieron un esfuerzo importante para que esta ley se 
pudiese aprobar lo antes posible.

Entrando en el detalle, hay muchas cosas que no funcionan, y hay que ponerse 
ya en marcha para solucionarlas. Una es, pues, el silencio administrativo positivo, 
que el Govern está incumpliendo. Y, como le digo, hay contradicciones. Igual que 
hay contradicciones en que una parte del departament afirma que el 155 no tuvo 
nada que ver y usted ahora mismo acaba de afirmar que sí, en el caso de la situación 
de silencios positivos en octubre de 2018 respondieron por escrito que no se había 



DSPC-C 206
13 de març de 2019

Sessió 11 de la CTASF  19 

incumplido el silencio positivo; sin embargo, en la información de la web del 11 de 
enero del 2019 sí reconocen que hay 320 reclamaciones por incumplimiento de este 
silencio administrativo positivo y que se ha estimado una parte, ¿eh?, una pequeña 
parte, pero se ha estimado.

Entonces, ¿vamos a intentar resolver el tema del silencio administrativo positi-
vo? Porque al principio sí que es verdad que cuando se pone en marcha una ley, una 
prestación como esta, hay un aluvión de demandas, pero ya ha pasado mucho tiem-
po, y se tendría que haber aligerado ya.

Luego tenemos causas de denegación que dejan en total indefensión al ciudada-
no, ya que la Administración no concreta el motivo, y son denegaciones indebida-
mente justificadas; yo las he tenido delante, incluso he estado en la conselleria y se 
las he enseñado. Y sí que es verdad que tuvimos una conversación el señor Ginesta 
y yo, y sí que es verdad que había un problema a la hora de justificarlas, porque se 
ponía: «Justificación: no cumple los requisitos», pero no se especificaba qué requi-
sitos. Y entrábamos en un debate de si había que explicar lo que el asistente social o 
el trabajador social había detallado, que a lo mejor era muy personal, pero había que 
buscar fórmulas. Y estas fórmulas ha pasado un año y aún no se han encontrado, se 
siguen denegando las prestaciones de una forma injustificada.

Y nosotros..., el 22 de noviembre se aprobó una moción en el Pleno del Parlament 
que incluía: uno, dar cumplimiento, bueno, pues, a la ley, que decía que se presen-
tase este informe, que ha llegado tarde, y el segundo punto era realizar una revisión 
de las soluciones de denegación de la renta garantizada, elaborar un informe que 
contuviese información sobre las posibles denegaciones indebidamente justificadas 
y compensar la pérdida de derechos calendarizando las medidas pertinentes para 
subsanar los casos detectados. ¿Lo han hecho? No lo han hecho. ¿Piensan hacerlo?

Con esto no quiero decir que todas las denegaciones sean injustificadas o que no 
estén bien, pero yo he tenido delante varios casos, y he conocido a personas y me 
han traído los expedientes y me han entregado las resoluciones, y he podido com-
probar en primera persona que hay casos. Entonces, vamos a hacer una revisión, 
porque hay una serie de ciudadanos a los que a lo mejor, pues, se les está denegando 
un derecho, una prestación a la que tienen derecho.

Otro tema, también: colectivos que se están quedando fuera porque no es que 
haya un problema con el articulado, sino porque desconocen que tienen derecho a 
percibir la prestación, como es el colectivo de pensionistas. Eso ya lo hemos hablado 
en otras ocasiones. Sí que es verdad que ha aumentado el colectivo de pensionistas 
que están solicitando la prestación, pero aun así hay un gran desconocimiento de la 
ley por parte de una parte de los ciudadanos.

Nosotros presentamos una enmienda de adición a una moción creo que fue de 
comunes en la que pedíamos que se realizase una campaña informativa dirigida al 
colectivo de pensionistas para informarles de esta complementariedad con la ren-
ta garantizada, porque ya entidades como la Cruz Roja de Cataluña, en su informe 
sobre la cronificación de la pobreza, nos alertaban de que en los próximos años iba 
a haber un empobrecimiento muy grave de las personas de más de sesenta y cinco 
años, y por eso era tan necesario dar a conocer a los pensionistas los complementos 
que ofrecía esta ley.

Entonces, mi pregunta es: ¿se han hecho ya estas campañas? Y en caso afirmati-
vo, ¿de qué forma se han llevado a cabo?, porque a nosotros no nos ha llegado, ¿no?, 
una campaña específica para este colectivo.

Creemos que la información que ofrece la Administración es insuficiente, y ya 
no solo enfocada a este colectivo, sino que también se deberían hacer, por ejemplo, 
en sitios donde es fácil detectar personas que puedan ser beneficiarias de esta ley, 
como pueden ser, por ejemplo, los CAPs o los colegios. Estos profesionales tienen 
las herramientas para detectar si una familia puede ser beneficiaria y no conoce..., 
¿no? O en un CAP, ¿no?, el personal médico. Entonces, nos gustaría que se trabajase 
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con las resoluciones aprobadas en este Parlament y se mirasen, pues, formas para 
cumplirlas.

También le queríamos preguntar, porque teníamos conocimiento, por las situacio- 
nes de estrés de trabajadores, porque con el colapso... –aquí ha habido un colapso 
de solicitudes–, y que se había traducido, este estrés, en bajas laborales, y en algún 
caso incluso en sensación de inseguridad por parte de los trabajadores que la esta-
ban tramitando. Entonces, queremos saber si esto se ha solucionado y si estas bajas 
laborales han disminuido.

¿Qué más queremos...? Bueno, otro de los temas que ha sacado usted precisa-
mente, y que a nosotros especialmente nos preocupa y por eso hemos presentado 
alegaciones al reglamento, es la complementariedad con las rentas del trabajo. Usted 
hablaba de no promocionar el low cost, pero es que un alto porcentaje de las denega-
ciones de la prestación es porque el solicitante no ha recibido ningún ingreso en los 
últimos seis meses o..., sí, porque ha recibido un ingreso en los últimos seis meses, 
sobre todo de trabajos precarios y de contratos de días o semanas muy intermitentes.

Entonces, esto para nosotros es motivo suficiente para acelerar la generación de 
la complementariedad con las rentas del trabajo, más allá de las familias monopa-
rentales. ¿Por qué? Porque estos complementos en realidad lo que están haciendo es 
combatir la economía sumergida, porque en muchos casos, en vez de trabajar en ne-
gro, el ciudadano preferirá coger un trabajo con contrato, porque cotizará y porque 
le servirá a la hora de cobrar una pensión de jubilación. Además, a la Administra-
ción también le interesa, porque esta complementariedad hace que no se desincen-
tive el firmar un contrato de trabajo. No puede ser que las personas, por el hecho de 
no percibir esta prestación, vayan a dejar, ¿no?, de cotizar.

Además, es que estos complementos salariales ya se ha demostrado que son me-
didas altamente redistributivas, y se han mostrado muy efectivos en países donde se 
han implantado. Y al final hay que asumir que la ley dice que, sí o sí, la renta ga-
rantizada de ciudadanía es compatible con las rentas de trabajo a tiempo parcial, y 
hay que asumirlo. Muchas veces, pues, hay leyes que no nos gustan completamente, 
pero tienen que asumirlo y no buscar ahí los recovecos para, bueno, no cumplir la 
parte que no les gusta.

Es lo mismo que pasó cuando se empezaron a denegar solicitudes a ciertos co-
lectivos, primero a las personas sin hogar o las víctimas de violencia machista, que 
se decía por parte de la Administración (sona el senyal acústic que indica que s’ha 
exhaurit el temps d’intervenció) –termino enseguida– que para poder ser beneficia-
rio de la prestación no podías serlo también de un servicio residencial permanente. 
Y como a estos colectivos se les ofrecía un alojamiento, en el caso de las personas 
sin hogar o de las víctimas de violencia machista, pues, por eso no tenían derecho. 
Pero es que el caso es que los albergues de personas sin hogar y los centros de aco-
gida de las víctimas de violencia machista no son un recurso permanente de tipo 
social, eran un uso provisional de última necesidad, y esto no era motivo para que 
la Administración les denegase... Y se tuvo que hacer una ley, que se aprobó en este 
Parlament, para habilitarlo, pero es que no hacía falta.

Y estas son las triquiñuelas que les digo que utilizan, que son, bueno, pues: «No 
quiero cumplirla, no tengo suficiente presupuesto y me invento esta serie de cosas.» 
Dejen de hacer esto, porque al final lo que hace es ensuciar una ley muy necesaria.

Y termino ya, porque me he pasado del tiempo.

La presidenta

Moltes gràcies, diputada. Ara és el torn del Grup Parlamentari Socialistes i Units 
per Avançar. Té la paraula el diputat Raúl Moreno.

Raúl Moreno Montaña

Moltes gràcies, presidenta. També agrair la presència del senyor conseller i el se-
nyor director general per donar explicacions sobre l’evolució de la renda garantida de  
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ciutadania, que té com a objectiu garantir uns mínims de vida digna al conjunt de la 
població catalana que està en risc o que ja directament es troba en situacions d’ex-
clusió social. O, dit d’una altra manera, la renda garantida de ciutadania és un me-
canisme, o ha de ser un mecanisme, per reduir les desigualtats i la pobresa al nostre 
país.

La primera pregunta que ens hauríem de fer tots plegats és si aquest mecanisme 
està servint per aconseguir l’objectiu de la llei. I després d’un any i mig, més enllà 
de les valoracions que cadascú de nosaltres pugui fer, ha quedat clar que no estem 
aconseguint l’objectiu.

En termes generals, hi insisteixo, ens podríem fer dues preguntes: vam fer una 
bona llei? Perquè, clar, potser, tot i l’extens debat d’anys sobre el contingut d’aquesta 
llei, hem de fer alguna autocrítica, tots plegats, perquè la vam aprovar per unani-
mitat. I si considerem que la llei no dona resposta tal com està, potser l’hauríem de 
modificar; una opció, per altra banda, no descartable, i que, pel que coneixem, pot-
ser caldrà valorar en alguns aspectes. Hi ha coses de la llei que potser no les vam fer 
bé, i també hauríem de canviar la llei en aquests aspectes.

O la segona pregunta: l’aplicació que s’està fent de la llei respon a l’objectiu de 
la llei? El consens al que vam arribar, no només per part dels partits polítics, sinó 
també per part de la societat organitzada, xoca frontalment amb els minsos resul-
tats de la seva aplicació. Per tant, o la llei està mal plantejada o l’aplicació que se’n 
fa és restrictiva, com denunciem des del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 
Avançar des de fa mesos.

I per què dic això? Doncs perquè hi han elements que ens porten a pensar que el 
Govern no dona importància a aquesta llei que creiem que ens mereixem. Perquè un  
any i mig després de la seva posada en marxa –vostès ho comentaven– no s’ha 
aprovat el decret de creació de la comissió de govern de la renda garantida, quan la 
mateixa llei establia que s’havia de fer en cinc mesos després de la seva entrada en 
vigor. I això és una cosa que van pactar vostès, i, per tant, si els decrets triguen més 
temps, no sé per què la llei diu que hem de tenir un decret fet en cinc mesos. De cinc 
mesos a dinou; han passat dinou mesos –dinou mesos– des de la posada en marxa 
de la renda garantida i no tenim el decret de creació de l’òrgan de govern, i ho dic 
perquè també aquestes coses s’han de posar a sobre de la taula.

I, home, si us plau, això del 155..., el seu director general, públicament, a la rà-
dio pública de Catalunya, ho va dir –el senyor Vidal ens ho va dir a nosaltres, a uns 
quants diputats, aquí–: «El 155 no va tenir cap incidència en el desenvolupament de 
la renda garantida de ciutadania.» És que no ho dic jo, ho van dir vostès. Una altra 
cosa és que, després, la seva aplicació i els seus problemes..., diguin: «Escoltin, tiro 
del 155, que així m’estalvio uns mesos, i, per tant, tot el que és retard és culpa del 
155.» Tots els èxits, no; totes les mancances i els problemes són culpa del 155; les 
coses que hem fet bé, les hem fet bé perquè nosaltres som molt bons, no? Per tant, 
això del 155, de veritat, per fer una anàlisi més o menys raonable del que està pas-
sant, jo crec que ens ho hauríem d’estalviar, no?

Quan aprovarà el consell de govern –el consell del seu Govern, vull dir, eh?, no 
el consell de govern de la renda garantida– el reglament de la renda garantida de 
ciutadania? Està acabat el termini d’al·legacions, ja està tancat, ho podria aprovar la 
setmana que ve, l’altra, si ho considera oportú. Vostè ha dit: «En breu ho aprova-
rem.» A veure si podeu concretar una mica més aquest «breu», perquè aquest «breu» 
també era breu el mes d’octubre de l’any passat; per tant, jo vull veure si podem es-
tablir què és «breu», senyor conseller, dins del seu calendari.

Per tant, en allò que té a veure amb la governança de la llei creiem que hi ha re-
tards injustificats, i són òrgans fonamentals per al seu correcte funcionament.

Anem a algunes de les dades presentades pel seu departament. En primer lloc, el 
que volem denunciar és l’ús poc transparent que fan vostès de les dades. M’explico. 
Quan vostès diuen i fan dir, a més a més, al president de la Generalitat que 119.000 
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persones es beneficien de la renda garantida de ciutadania, ho fan sabent que és una 
veritat a mitges, perquè aquí hi fiquen vostès a tothom: antics beneficiaris de la ren-
da mínima d’inserció, qui rep un complement de pensions o prestacions, els pensio-
nistes i beneficiaris de prestacions estatals, tots –tots–, 119.000.

Aprofiten el desconeixement tècnic de gran part de la població amb relació a 
aquesta llei per donar xifres que donin la impressió, doncs, que aquesta és una llei 
que arriba a molta gent, però, segons les seves pròpies dades, de les 100.364 sol·lici-
tuds que han fet els ciutadans i ciutadanes des de la posada en marxa l’any 2017, no-
més s’han aprovat 10.468 rendes garantides, i, «ojo», perquè aquí s’inclouen també 
complements de pensions o prestacions, no rendes garantides pures, diguem-ne; no, 
no, complements, prestacions. És a dir, només una de cada deu sol·licituds s’ha apro-
vat. És un desastre. I faria bé el Govern de reconèixer que aquest no era l’univers al 
que volíem arribar i que aquest no era l’objectiu d’aquesta mateixa llei.

Durant el primer any de funcionament l’excusa era l’efecte crida de la nova llei, 
i d’aquí l’alt nombre de denegacions. Un any i mig després, sense efecte crida, es-
tem exactament igual o pitjor, ja que estem en un escenari on 1.724.000 persones a 
Catalunya estan en situació de pobresa severa, segons la taxa Arope, i on la pobresa 
relativa, segons l’Idescat, ha augmentat un 0,8 per cent respecte a l’any anterior. La 
llei estrella del seu Govern per lluitar contra la pobresa només arriba a deu mil per-
sones –a deu mil.

Vostès modulen l’acceptació o no de les sol·licituds entre altres criteris també per 
un criteri molt perillós, que és: quants diners tinc a la partida? El tema del dret sub-
jectiu ha estat una de les primeres fal·làcies, possiblement, d’aquesta llei. I si no són 
capaços de fer autocrítica, si no són capaços vostès, com a govern, de fer autocrítica, 
perpetuarem les situacions d’exclusió al nostre país. I un govern que no lluita contra 
la desigualtat construirà societats pobres en el futur. No hi ha cap país amb alts ín-
dexs de desigualtat que pugui dir que té una economia pròspera.

Altres aspectes a destacar. Vostès s’han omplert la boca de dir que les resolucions 
es fan en temps i forma i que tots aquells expedients s’han resolt abans de complir 
el silenci administratiu positiu. Deu ser fruit de la casualitat, que vostès tinguin 
320 reclamacions per impagament del silenci administratiu positiu, de les quals,  
per cert, només se n’han aprovat onze, a data de setembre del 2018 –onze. O que 
dels 9.300 recursos d’alçada –9.300 recursos d’alçada, gairebé els mateixos que be-
neficiaris– a sol·licituds denegades, aquells que tenen la capacitat, a més a més, el 
temps i les ganes de ficar-se en un recurs –la gran majoria no ho fa–, n’han resolt 
positivament cent nou.

Continuen existint denegacions poc justificades, persones que triguen mesos en 
la tramitació, que els requereixen documentació per duplicat, que allarguen els ter-
minis. Ara la cua no es produeix per demanar-la, es produeix perquè te la donin. 
Contribueixen vostès, amb la renda garantida, a fer de Catalunya un país en perma-
nent llista d’espera: llista d’espera per la sanitat, en dependència, en certificats de  
discapacitat, ara també en la renda garantida. I el que és pitjor: en una situació  
de pròrroga pressupostària. Ja que no han tingut ni tan sols la valentia de presentar 
uns pressupostos al Parlament de Catalunya, no hi ha cap bri d’esperança de que 
aquesta situació canviï els propers mesos.

Han aconseguit vostès el mateix efecte que va aconseguir també el Govern amb 
la PIRMI de l’any 2011, que el nombre de sol·licituds va fins i tot baixar, perquè era 
tan complicat i tan lent que els donessin la prestació, que aquells que pitjor estaven 
van deixar de demanar-la. I no serà perquè el Parlament no hagi aprovat mocions 
d’aquestes que el Govern no compleix, per definició, i sense ni tan sols posar-se ver-
mell.

El Parlament ha expressat la preocupació per com es gestiona la renda garantida. 
Ho ha fet també el meu grup parlamentari, d’altres també, la comissió promotora, el 
mateix Síndic de Greuges, que apunta alguns fets que són repetitius perquè no s’han 
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solucionat, com l’excés de burocràcia en la tramitació o les demores en les sol·lici-
tuds. Fins i tot la Taula del Tercer Sector ha criticat que és complicat accedir a la 
renda garantida de ciutadania. Al respecte s’han pronunciat també ajuntaments com 
els de Santa Coloma de Gramenet, Cornellà, Santa Perpètua de Mogoda, Badia del 
Vallès, Vilafranca del Penedès.

I també vull fer referència a un aspecte que en parlem poc, però que és clau: si 
en un any i mig s’han concedit poc més de deu mil sol·licituds –hi insisteixo, una 
de cada deu–, quants plans d’inserció social o laboral s’han fet per a aquestes per-
sones? Com s’han reforçat els equips per atendre aquest increment en el seguiment 
professional? Si vol, podem preguntar a alguns d’aquests beneficiaris quins plans 
estan seguint. Es sorprendria. Cap pla; en la seva gran majoria, cap pla. Reben, en 
el millor dels casos, una prestació, de vegades un complement, i prou. I per fer això 
no calia fer una renda garantida de ciutadania. No calia, podíem haver tirat amb la 
PIRMI que teníem abans.

Han dit vostès: «Tres mil cinc-centes persones han trobat feina.» D’acord. Per la 
renda garantida de ciutadania, per aquests plans d’inclusió laboral? «El 85 per cent 
signen l’acord del Pla d’inserció laboral.» Una altra cosa és que facin el pla; el signen,  
perquè econòmicament la quantia és superior. Però el pla..., on és el pla? Quins són 
els plans? Qui en fa el seguiment? Ningú.

Algunes coses... Celebro el que inclou el reglament respecte a la recuperació au-
tomàtica de la renda garantida de ciutadania. Al reglament hi ha coses que són molt 
positives, i jo crec que solucionaran alguna part important dels problemes que tenim 
en aquests moments. En general, jo crec que (sona el senyal acústic que indica que 
s’ha exhaurit el temps d’intervenció) aquesta aprovació serà positiva –acabo, presi-
denta–, però volia fer només algunes preguntes molt breus, no?

Quant augmentarà la partida dedicada a la renda garantida durant aquest any 
respecte a l’anterior, senyor conseller?

Dels 4.847 beneficiaris a gener de 2019 –aquesta pregunta, també m’agrada- 
ria saber...–, dels beneficiaris a gener del 2019, que estan al seu informe, quants són 
prestacions, quants són rendes garantides completes, quants prestacions per jubila-
ció? Com desgranem això? Volem saber quantes són prestacions i quantes són per-
sones que reben renda garantida de ciutadania.

D’aquests quatre-cents treballadors i treballadores que es van contractar per 
atendre la renda garantida de ciutadania, quants en queden i on són?

I, finalment, el debat sobre la complementarietat de les rendes del treball va ser 
intens, efectivament, com diu vostè, conseller, però es va arribar a un acord –es va 
arribar a un acord–, i s’havien de complementar les rendes del treball. Si no els sem-
bla bé, canviem la llei. I, per tant, segurament des d’aquest Parlament també, a banda 
d’escoltar les explicacions del conseller, potser des del punt de vista legislatiu hem 
de fer una reflexió sobre si aquesta llei, que havia de ser general i que havia d’arribar  
a una bona part de la població en exclusió social, l’estan vostès utilitzant per  
posar condicions, diguem-ne, i per posar pals a les rodes a l’accés d’aquesta pres-
tació.

Moltes gràcies, presidenta.

La presidenta

Moltes gràcies, diputat. Ara és el torn del Grup Parlamentari de Catalunya en 
Comú Podem. Té la paraula la diputada Marta Ribas.

Marta Ribas Frías

Gràcies, presidenta. Vaig al gra. No, conseller, no hi ha hagut en cap moment una 
confusió en el debat de la renda bàsica. (Veus de fons.) No, no, no ens digui això, 
perquè no és cert, perquè vam estar treballant la llei, perquè la ILP no sorgeix en 
una confusió del debat de la renda bàsica i perquè en cap moment la intenció per 
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part de ningú que s’hagi mirat, vaja, amb un mínim detall aquesta llei es pot con-
fondre amb una renda bàsica.

La renda garantida de ciutadania no va néixer per ser una renda mínima d’inser-
ció amb una quantitat augmentada, però tampoc va néixer per ser una renda bàsica. 
Va néixer per ser una renda per a la gent amb pobresa severa, a Catalunya, perquè 
l’índex d’accés és l’IRSC. Per tant, és una renda per a la gent amb pobresa severa.

Si agafem la taxa Arope –que és generosa, ja ho sabem–, ens diu que a Catalunya 
hi ha 1.700.000 persones amb pobresa. Però, escolti’m, anem a l’altra dada, més res-
trictiva: la taxa de l’Idescat sobre pobresa severa..., l’última és de 347.000 persones 
amb pobresa severa a Catalunya. Per tant, és aquest com a mínim l’univers al qual 
hauríem d’estar donant resposta amb la renda garantida de ciutadania, si entenem el 
que diu el preàmbul de la llei, el que diu l’articulat de la llei, el que deia l’esperit de 
la llei i el que entenc que tots compartíem fent aquesta llei.

De 347.000 persones amb pobresa severa a Catalunya, estem donant resposta, 
segons les dades que avui ens confirmen, a 120.000. Això és molt mala notícia 
–això és molt mala notícia. Perquè, ho reitero, no era una renda mínima d’inserció 
ampliada, la renda garantida de ciutadania. No ens servia, quedar-nos amb la renda 
mínima d’inserció. No ens servia, volíem una cosa diferent, una cosa diferent que 
ampliés aquesta lògica i aquest univers i que fos a partir d’això, quin és el llindar 
que considerem que és el que ens marca la pobresa a Catalunya.

No estem donant resposta a aquest univers. Respecte al que teníem amb la renda  
mínima d’inserció el 2017, quan es va començar a aplicar la renda garantida, de 
107.000 persones que, o via renda mínima d’inserció o via complements que ja 
existien a prestacions, estaven rebent les ajudes, ara hem passat a 120.000. Per tant, 
tampoc amb la comparativa d’aquell moment hi ha cap cofoisme possible. O sigui, 
no hem ampliat l’univers suficientment tenint en compte l’objectiu que tenia aques-
ta llei.

Per tant, tots plegats ens hauríem de fer una reflexió, per començar, en aquest 
sentit: no s’està complint l’objectiu de la renda garantida de ciutadania.

Per què? I aquesta és la qüestió on podem diferir. Potser hi ha alguna cosa a re-
soldre en la llei? Potser sí, però jo no crec que aquest element principal del no com-
pliment de l’objectiu sigui per com és la llei. Al nostre parer, és per un element de 
voluntat política. La voluntat política es trasllada amb pressupost i es trasllada amb 
com s’implementa la llei. No ha estat la millor època per a un govern per a una im-
plementació de la llei, això ho podem reconèixer. Però també –ho reitero, ja s’ha dit 
abans–..., els mateixos responsables, i li demano al senyor Vidal que, si no, es des-
menteixi ell mateix, el que havien dit durant l’època del 155 i els mesos que va afec-
tar el 155..., vostès mateixos van dir que no els estava afectant per poder gestionar 
el dia a dia de la renda garantida de ciutadania en aquell moment, en aquells mesos 
en els que s’estava fent.

Per tant, no és el 155, ha estat voluntat política, i això és pressupost i és la forma 
d’implementació de la llei. El pressupost no ha estat suficient. Ens diran: «És un dret 
garantit, i, per tant, no va lligat a una partida pressupostària.» Exacte: no. Però es-
taria bé que les partides pressupostàries mínimament es corresponguessin amb una 
realitat de què és el que ens gastarem en aquells conceptes –estaria bé.

Nosaltres els hem proposat, com a grup parlamentari, un increment de 200 mi-
lions d’euros en el pressupost per a aquest any per poder parlar de pressupostos, i no 
s’ha volgut fer. L’increment, segons les dades que vostès han dit que plantejaven per 
a aquest pseudopressupost que no s’ha arribat a aprovar, era de 80 milions. Només 
l’any passat, en l’executat de l’any 2018, ja es van gastar 43 milions més del que hi 
havia pressupostat. Per tant, en realitat incrementen..., no arriba a 40 milions. Això, 
com a translació de quina és la voluntat política del Govern..., no és que per a aquest 
any pretenguin incrementar l’univers de persones que rebran la renda garantida de 
ciutadania, és simplement l’increment que ja està fixat en la progressivitat de la llei, 
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aquests 43 milions, i per resoldre algunes coses potser de la gestió. Per tant, mals 
senyals.

Digui’ns, conseller, si ens hem de tranquil·litzar i realment tenen voluntat de que 
s’incrementi o no aquest univers de persones que reben la renda garantida de ciuta- 
dania. Perquè amb les dades que ens van donant, amb els indicadors que ens van 
donant, no tenim aquesta sensació.

Un altre indicador seria: sí, bé, ho han estat fent malament amb la implementa-
ció fins ara, però ara amb el reglament resolen aquestes disfuncions. Tampoc tenim 
aquesta sensació, conseller, amb el reglament.

La crítica que s’ha fet a la implementació de la llei fins ara ha estat que ha estat 
restrictiva i no pas expansiva o normal –ni normal, ha estat restrictiva– en el dret, no?, 
i en l’accés i en els mateixos procediments i en la burocràcia. Ho diem nosaltres, ho 
ha dit el tercer sector. Sempre els cito una frase de la Sònia Fuertes, que avui parlarà 
com a ECAS, perquè és com molt gràfica: «Era més fàcil aconseguir l’antiga PIRMI  
que la renda garantida.» I les dades també ens ho acaben demostrant: amb la  
PIRMI, un 50 per cent de sol·licituds s’aprovava; amb la renda garantida, un 10 per 
cent. Alguna cosa passa.

Amb el reglament que han fet tampoc..., es resolen algunes coses: nosaltres tam-
bé volem posar en positiu que algunes coses es resolen, de les que s’han detectat, de 
problemes, però nosaltres hem fet al·legacions a aquest reglament. Entre altres coses, 
per temes de fer més àgil i més efectiu el procediment, per regular bé la participació 
del món local, de les entitats o dels serveis socials basics, perquè no està ben regula-
da, amb aquest reglament, i són coses que no estaven potser prou ben lligades en la 
llei, però també perquè és que trobem en el reglament que hi ha elements contraris 
a la llei. Vostès, via reglament, redueixen el dret subjectiu, per tant; amb el projecte 
de reglament que hi ha ara mateix damunt la taula, l’indicador que ens dona, el se-
nyal que ens dona, no és que augmentaran l’univers de persones que reben la renda 
garantida, és que restringiran el dret, perquè posen nous supòsits de requisits d’ac-
cés, noves obligacions per als beneficiaris, noves causes d’extinció del dret. Això és 
restringir el dret, i això no es pot fer amb un reglament respecte d’una llei.

Bé, més enllà d’aquestes valoracions de fons, i que crec que són la clau de tot 
plegat, els volia fer algunes preguntes. Els demano un desglossament clar de quan-
tes rendes garantides i quants complements de prestacions i pensions s’estan donant.

Els demano que responguin també a les entitats que els demanen dades via Llei 
de transparència; tenen ja una resolució de la GAIP contrària a l’actuació del Govern 
perquè no estan donant dades, en aquest cas, a la comissió promotora.

Els demano quan es farà la revisió de les sol·licituds denegades, tal com es va 
aprovar en una moció en aquest Parlament, en un ple, el novembre del 2018, i que 
ho facin aviat o haurem d’arribar a que surtin els colors del Govern via judicis, i no 
voldríem que fos així. Crec que és millor que es faci una revisió internament, des 
del Govern, de les sol·licituds denegades, perquè segurament n’hi ha moltes que es-
tan justificades, d’aquestes denegacions, però hi ha alguns casos que potser no estan 
ben fets. Val més que es faci aquesta revisió internament i no pas que haguem d’ar-
ribar a la via judicial.

Quan hi haurà el decret del consell de govern de la renda garantida? Quan pen-
sen aprovar el reglament?

I tres apunts més. Ja s’ha dit, també, però..., el tema de la compatibilitat dels con-
tractes a temps parcial amb la renda garantida està fixat en la llei. (Veus de fons.) No, 
no, no ho han de revisar, el que han de fer és reglamentar, però no ho han de revisar. 
La llei ho inclou; per cert, sense limitacions ni terminis de quan s’han de fer les re-
visions, cosa que en el reglament vostès han incorporat, sense que la llei fixi això.

La informació també és un dret. A tota aquesta gent que no se li va respondre, 
en alguns casos entenc que per bona motivació, per no fer-los perdre el dret, preci-
sament, no?, en certs moments, ni de la prestació que rebin de l’Estat ni de la possi-
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bilitat d’acabar rebent un complement via renda garantida..., però a tota aquesta gent 
que no se’ls responia formalment tampoc se’ls informava de per què no se’ls respo-
nia formalment. Això ha generat molt malestar i molts malentesos, segurament, que 
es podrien haver evitat. La informació també és un dret.

La informació també és un dret respecte a que hi ha gent que hi té dret i que en-
cara no sap que té dret a la renda garantida de ciutadania. Abans s’esmentaven els 
pensionistes o la gent gran. Escolti’m, la FATEC es va reunir amb els grups parla-
mentaris i no té informació respecte a la renda garantida de ciutadania, i jo crec que 
és una entitat essencial per fer arribar informació a la gent gran. Com pot ser que la 
FATEC, que tenen relació amb el seu departament o amb algun altre –ja no els parlo 
de coordinació amb altres departaments, no, no, amb el seu propi departament– no 
tingui informació respecte a la renda garantida de ciutadania?

I un últim comentari. Vaig demanar ahir –i és un altre tema, però ho haig de 
comentar–..., vam demanar com a grup parlamentari que, tot i que aquesta compa-
reixença és important que sigui sobre la renda garantida, només faltaria..., però la 
situació d’atacs racistes a centres de protecció de menors al nostre país crèiem que 
comportava que, ja que el conseller compareixia avui a la Comissió d’Afers Soci-
als..., estaria bé que hi fes alguna referència. L’insto, conseller, que com a mínim ho 
faci en la rèplica. Crec que seria important que no només hi hagi una condemna dels 
atacs racistes per part d’aquesta comissió, no?, amb les declaracions que puguem fer 
i amb les que pugui fer el conseller, sinó que ens expliqui què estan fent per evitar 
que n’hi hagi més –què estan fent per evitar que n’hi hagi més.

La presidenta

Moltes gràcies, diputada. Ara és el torn del Subgrup Parlamentari de la CUP - 
Crida Constituent. Té la paraula el diputat Vidal Aragonés.

Vidal Aragonés Chicharro

Gràcies. Un total d’onze preguntes, seran una prèvia més deu. La primera ja s’ha 
formulat, però és ben senzilla i guarda relació amb aquesta casa: moció del 22 de 
novembre del 2018, que fa referència a revisar resolucions, denegació de la renda 
garantida i d’altres obligacions. Vostès han fet res sobre això a dia d’avui? La pre-
gunta és molt concreta. Si ho han fet o no ho han fet, i, si ho han fet, per què no ho 
han explicat, i si ho acabaran fent de veritat, aquest subgrup els pregunta, als dos 
responsables, si ho acabaran fent –d’una manera molt directa–, i no ens voldríem 
trobar que no hi hagués resposta. Primera pregunta, i guarda relació amb la natura-
lesa de la renda garantida de ciutadania.

Més enllà de si parlem de 68.000, de 45.000, o fins i tot acceptant els seus 
120.000, que per nosaltres no és ben bé això, amb aquesta realitat, i amb una rea-
litat de país de 350.000 persones amb pobresa severa, si us plau, no parlin d’efecte 
crida. Això és una qüestió que no té cap importància. A l’inrevés, tenim un proble-
ma, que és que la renda garantida no està arribant. Primera pregunta: què pensen 
fer perquè arribi a tots aquesta realitat de 350.000 persones amb pobresa extrema?

Segona pregunta: per què hi ha un nivell tan baix d’aprovacions? I, de veritat, in-
tentaré aclarir-ho: jo no vull que em contestin els supòsits, els motius –aquests ja els 
llegeixo, llegim els informes–; el que vull és que, com a subgrup parlamentari, ens 
facin una valoració política del perquè d’un nivell tan baix d’aprovació.

Tercera pregunta: com justifiquen vostès els silencis administratius que no van 
acompanyats de transferència de la prestació? Si tenen una prestació que els diu: 
«Aquí ja tinc un silenci administratiu», transfereixen o no transfereixen? I si no 
transfereixen, expliqui’ns, en aquesta comissió, per què no transfereixen quan hi ha 
silenci administratiu.

Quarta pregunta –de veritat, per un problema..., per entendre les dades–: que 
algú ens expliqui quantes persones cobren, el mes de desembre del 2018, mes de 
gener del 2019, mes de febrer del 2019, la prestació específica, que coneixem com 
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«de renda garantida de ciutadania», i quantes, complements; que ens diguin quan-
tes persones. Si tenim això, evidentment podrem fer una anàlisi molt més profunda.

Cinquena pregunta: com es fa desistiment del procediment administratiu sense 
un requeriment previ? Que algú ens ho expliqui: per què hi ha desistiments del pro-
cediment administratiu sense un requeriment previ. És a dir, hi ha tota una sol·lici-
tud, una tramitació i, de sobte, un desistiment. Nosaltres podem entendre que, amb 
un requeriment previ, després es faci de desistiment, però no si no hi ha un requeri-
ment previ.

Sisena pregunta: quins són els criteris jurídics –per no demanar-li els fàctics– 
per considerar que centenars de persones veuen denegada la seva prestació perquè 
no es destinaria a assegurar els mínims d’una vida digna? Què estan valorant aquí? 
I facin l’aclariment de quin és el criteri jurídic per dir que hi ha una possibilitat de 
motivació i de raó que guarda relació amb que no asseguraria els mínims de vida 
digna. Què valoren vostès? I en base a quins elements jurídics?

Setena pregunta: quantes sol·licituds no s’han fet a temps, ja sigui els cinc mesos 
inicials o els quatre mesos posteriors. Quantes? Perquè nosaltres repassem totes les 
dades, hi ha moltes dades, però no ens serveixen. I, mirin, sobre dades, de veritat, 
tenim moltes dades, però hi ha manca de dades, manca de respostes i confusió en la 
manera d’expressar les dades. Nosaltres hem llegit dues vegades tots els informes i 
els estem fent tot aquest seguit de preguntes perquè ens dona la sensació que no és 
possible saber-ho, i ens agradaria equivocar-nos i que avui tinguéssim la resposta. 

Més preguntes –per anar acabant–: tenim o no tenim dades sobre les persones 
sense llar que han demanat la prestació de renda garantida de ciutadania? Seria la 
vuitena pregunta. Tenim aquestes dades o no les tenim?

I la novena pregunta: el tractament conjunt de la renda garantida i els comple-
ments de prestacions. Ara mateix, ens podrien donar la dada exacta de quantes 
rendes garantides en sentit estricte hi ha aprovades i quants són complements de 
prestacions? Perquè, en analitzar-ho, no sempre ens queda clar el que apareix a la 
documentació.

I la desena pregunta: s’ha afirmat que s’ha passat del 9 per cent al 30 per cent. 
Aquest diputat, de totes les dades que ha llegit, l’únic que pot afirmar és: 21 per 
cent. Per tant, tenim un problema –tenim un problema–, perquè de tot el que hem 
pogut veure i en relació amb les seves dades, l’únic que veiem és un 21 per cent. Si 
vostès ens estan donant dades a posteriori dels informes, ho aclareixen. Segurament 
no devem compartir aquesta anàlisi de les dades, però sobretot volem deixar mani-
fest que evidentment no ens quadra el que ens traslladen, ni tan sols amb les seves 
pròpies dades.

I dues reflexions, per anar acabant. La primera: reglament. Per què ens parlen del 
tema de la compatibilitat amb el temps parcial? Qualsevol treballador o treballado-
ra que tingui un contracte fins al 99 per cent de la jornada ordinària hi tindrà dret, 
perquè ho diu la llei. No cal que hi tinguem res més, al reglament.

I la darrera qüestió: està fixat per la mateixa llei que es podrà desenvolupar via 
reglamentària. Si us plau, no facin un reglament contra legem, perquè seria, per a 
aquest Govern i fins i tot per a la mateixa conselleria, acabar al jutjat discutint que 
estan limitant un dret a través d’un reglament, una qüestió que fa anys que no veiem. 
Esperem que no es doni.

La presidenta

Moltes gràcies, diputat. Ara és el torn del Subgrup Parlamentari del Partit Popu-
lar. Té la paraula el diputat Santi Rodríguez.

Santi Rodríguez i Serra

Gràcies, presidenta. Gràcies, conseller, també, per la seva compareixença amb 
relació a la renda garantida de ciutadania. No se’ns escapa absolutament a ningú, jo 
crec que des de la mateixa tramitació de la mateixa llei, que aquesta era una llei de 
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complexitat molt important no només en la seva elaboració, com ho va demostrar, 
doncs, el temps que van durar el seu debat i la seva gestió, sinó, evidentment, en la 
seva implementació.

La complexitat és molt elevada, i això evidentment ha comportat un volum  
de gestió extraordinàriament important per part del departament i per part, doncs, de  
totes les persones i les entitats implicades en la posada en marxa d’aquesta llei i en 
l’arrencada d’aquesta llei, no? I, per tant, el fet de que hi ha hagi hagut aquest des-
bordament des del moment inicial, o bé respon a una manca de previsió o a una 
previsió insuficient, no? I, per tant, aquest, jo diria que és el primer retret. Jo ja no 
entraré en el tema del 155, perquè crec que des del mateix departament i de forma 
reiterada s’ha anat negant la incidència del 155 amb relació a la gestió de la renda 
garantida de ciutadania, eh? Per tant, crec que ja no val la pena ni citar-ho.

Amb el temps, s’ha de reconèixer, doncs, que hi ha hagut un esforç, eh?, per 
part del departament per tal d’intentar corregir tots aquells aspectes o almenys uns 
quants d’aquells aspectes que no acabaven de funcionar en la gestió i en la tramita-
ció de les sol·licituds de la renda garantida de ciutadania. Suficient? Segurament no; 
segur, no. Queda encara molt camí per recórrer. I, per tant, els engresquem a que 
continuïn treballant per millorar la gestió de totes les sol·licituds i tots els tràmits 
que venen associats a aquestes sol·licituds.

Ens preocupa, per exemple, la poca quantitat de recursos d’alçada que es resolen, 
una certa lentitud. Les dades que ens ofereixen el mes de gener parlen d’un 14 per 
cent; de les nou mil i escaig peticions de recurs, només un 14 per cent havien estat 
resoltes, no? Per tant, creiem que és important no afluixar i continuar «apretant» per 
millorar la gestió que s’està fent de tot això.

Fruit també d’aquestes circumstàncies és la moció que vàrem aprovar a finals de 
l’any passat amb relació a la renda garantida de ciutadania –s’hi ha referit algun al-
tre diputat en aquest sentit–, perquè ens temíem que hi havia un volum molt elevat 
de sol·licituds rebutjades, i, per tant, en demanàvem una revisió per part del depar-
tament, d’aquestes sol·licituds. Ja s’ha demanat per part d’altres grups; ens afegim 
també a aquesta mateixa petició.

Una altra de les qüestions que nosaltres considerem especialment importants 
són els plans d’inserció laboral. Per nosaltres la renda garantida de ciutadania no 
pot ser un objectiu en si mateix, sinó que ha de ser una eina per facilitar la reincor-
poració social de les persones més vulnerables en el món, especialment en el món 
laboral, no?

I, en aquest sentit, si m’ho permeten, doncs..., unes dades que ens van donar de la 
Creu Roja, quan varen venir a presentar l’observatori del 2018, amb relació als usua-
ris de Creu Roja el 2017: ens deien que aproximadament un 36 per cent de les per-
sones que havien requerit ajut el 2017 no el requerien el 2018, i que un 69 per cent, 
gairebé un 70 per cent d’aquelles persones, no requerien l’ajut precisament perquè 
havien trobat feina. Per tant, la incorporació en el món laboral és el primer element 
perquè les persones surtin d’una situació de vulnerabilitat.

I un 8,8 per cent, en aquest observatori del juliol, deien que no requerien en 
aquell moment ajut de la Creu Roja perquè tenien la renda garantida de ciutadania. 
Per tant, el primer objectiu –entenem– d’aquesta prestació ha de ser la reincorpora-
ció en el món laboral. I per això és important i imprescindible no només l’existència 
dels plans d’inserció laboral, sinó la seva execució i la seva materialització.

Un altre element important –també ha anat sorgint, no?– és la compatibilitat 
d’aquesta prestació amb els treballs a temps parcial. No és una opció: és una obliga-
ció, és una obligació legal, i, per tant, s’ha de materialitzar.

I acabo, presidenta, amb dues consideracions finals. Una primera, conseller, si 
ens pot donar resposta sobre la conseqüència de la no presentació de pressupostos 
per a l’exercici 2019 no tant sobre la prestació, sinó sobre la gestió –no tant sobre 
la prestació, sinó sobre la gestió–, que, al final, acaba de tenir repercussions també 
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sobre la mateixa prestació. Espero que no ens traslladi la responsabilitat de la no 
aprovació dels pressupostos; per això jo li pregunto sobre la no presentació per part 
del seu Govern d’aquests pressupostos a on correspon, que és en el Parlament de 
Catalunya, i no pas davant de la premsa. 

I l’última consideració és que li demanem, conseller, generositat en la informació 
que se’ls sol·licita. Siguin generosos donant informació, perquè si ens «racanegen» 
informació, ja sigui als grups parlamentaris, ja sigui a les entitats, el primer que pen-
sem és que tenen coses a amagar o que hi han coses que a vostès no els agraden que 
els altres sapiguem. Per tant, creiem que és important que hi hagi no només transpa-
rència, sinó que hi hagi generositat en la transmissió de la informació.

Gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, diputat. Ara és el torn del Grup Parlamentari Republicà. Té la 
paraula la diputada Marta Vilalta.

Marta Vilalta i Torres

Moltes gràcies, presidenta. Moltes gràcies al conseller i al director general per 
la compareixença, per fer aquestes explicacions del balanç del primer any o, en tot 
cas, fins a data d’avui de la implementació i el desplegament de la renda garantida 
de ciutadania. De fet, som aquí per parlar de realitats, de fets, no de promeses, com 
abans es comentava, a l’inici de les intervencions.

I, certament, des de la seva aprovació, des d’aquell 20 de juliol del 2017, o des 
de la seva posada en marxa aquell 15 de setembre del mateix any, és cert que el que 
hem viscut com a país ha comprès també moments excepcionals i moments comple-
xos, fins i tot. I vostè, conseller, ha dit que no hi entraria, però jo sí que ho vull fer, 
com a representant del meu grup parlamentari, perquè, com li deia, certament no 
han estat uns mesos normals.

De fet, es va perdre moltíssim temps i va haver-hi un període, evidentment, vin-
culat a l’aplicació del 155, on va haver-hi molta dificultat de tramitació normal, per 
no dir que precisament aquells mesos van ser totalment anormals i excepcionals. 
I, per tant, és evident que el 155 va impactar en tot, en el normal funcionament de la 
Generalitat, i, si no, que ho preguntin, per exemple, als funcionaris, als treballadors 
públics de l’Administració. Però és evident, doncs, que tot aquest temps sense el Go-
vern, amb les ingerències... –i, per cert, sense la consellera Bassa, que va ser la res-
ponsable del departament precisament quan es va aprovar aquesta renda garantida 
de ciutadania, ara empresonada–, és evident que tot això ha impactat. Ha impactat, 
ha tingut un impacte.

I, per tant, aquí no es tracta de parlar de comodins o excuses, com algú volia 
dir, sinó que és la realitat. I jo crec que tots també podem fer l’exercici –l’hem de 
fer, aquest exercici– d’entendre quin és el context en el qual hem viscut. I, per tant, 
aquells –fins i tot encara amb més motiu– partits polítics que van ser-ne còmplices, 
que van ser-ne responsables –Partit Popular, Ciutadans i Partit dels Socialistes de 
Catalunya– haurien de ser-ne conscients, precisament, de tot això.

En tot cas, anant al fet concret que ens explicaven, a les dades..., i vinculat pre-
cisament a aquest context que li deia, encara una última reflexió: sí que voldria  
preguntar-li al conseller o al director general si el fet de no poder tenir el regla-
ment fins ara, el fet d’haver-se ajornat per culpa d’aquests mesos d’inacció marcada 
pel 155, si el fet de no tenir aquest reglament, ha afectat la normal implementació de 
la renda garantida de ciutadania. Ens agradaria saber aquesta informació.

A partir d’aquí, sí que m’agradaria fer una reflexió genèrica, també, i és que 
aquesta llei està en desplegament, està en desplegament progressiu fins a l’any 2020, 
així ho estableix la mateixa llei, i, per tant, també n’hem de ser conscients. És evi-
dent que volem respostes ràpides, que volem ja que es vegi la utilitat d’aquesta llei, 
perquè creiem que ha de ser molt alta i que ha de marcar un abans i un després al 
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nostre país, però tampoc podem fer veure que no existeix aquest període de desple-
gament.

Per tant, abans de voler matar la llei, com algú ja volia fer ara, és evident que 
s’ha d’anar millorant, que s’ha d’anar construint, i això ho podrem fer a través del 
reglament, a través de la constitució del consell de govern, a través de totes les mo-
dificacions que facin falta, però cal ser conscients també que encara estem en fase 
de desplegament, fins a l’any 2020.

I, a partir d’aquí, sí que m’agradaria posar en valor algunes de les qüestions que  
vostès han explicat, que també hem vist a l’informe o que en som conscients i  
que creiem que venen a caminar cap allà on ens agradaria arribar.

En aquest sentit, la llei –i, per tant, la implementació– ha de significar aquest canvi 
de model al nostre país que vostès explicaven, ha de suposar aquest gran canvi d’un  
model, no?, més assistencialista o fins i tot paternalista –vostès ho explicaven– a 
un model de garantia de drets, d’apoderament ciutadà i, evidentment, de superar 
aquests volums de pobresa que no volem per a un país, per a un país que volem, evi-
dentment, socialment just.

Però, vinculat a tot això, i, per tant, a caminar cap a aconseguir aquest objectiu, 
sí que, d’alguna manera, volem constatar i posar en valor aquesta feina dels últims 
mesos, vinculada en un inici a adaptar tot el que era el mecanisme de l’Administra-
ció a desplegar aquesta llei, i aquí hi entra tant la informació com la comunicació, 
la contractació del personal necessari –més de quatre-centes persones incorporades 
i també formades per tal de que puguin atendre les demandes de la ciutadania i pu-
guin fer efectiu el progressiu desplegament de la llei i de les respostes a les quals 
s’han anat trobant també amb relació a les peticions que els entraven de la ciutada-
nia. Això són coses que s’han fet. Per tant, quan es qüestiona la voluntat, doncs, això 
són evidències que s’ha fet allò que s’havia de fer. Tampoc cal posar-nos més meda-
lles del compte, però s’ha fet allò que s’havia de fer per tal de que pogués funcionar.

Com altres exemples que volia posar en valor també, com aquest nombre de be-
neficiaris. Avui ens parlaven de 120.000 persones que se’n beneficien. Sí que és cert 
que aquí hi ha tota la bossa de ciutadans que ja percebien la renda mínima d’inser-
ció més els que perceben rendes baixes, doncs, que se’ls està complementant. Però 
tota aquesta gent és gent que ara mateix s’està beneficiant de la renda garantida de 
ciutadania, són perceptors de la renda garantida de ciutadania.

És evident que amb això no n’hi ha prou, i és evident que volem arribar a moltís-
sima més gent. Però també és veritat que s’està donant resposta a col·lectius vulne-
rables, que els canvis en el reglament que vostès avui presentaven, explicaven, i que 
també es van debatre i s’han parlat en el marc de tots els grups parlamentaris aquí, a 
la cambra, han d’anar en la línia de poder donar aquesta resposta als col·lectius més 
vulnerables, i que el desplegament –com abans parlàvem– fins a l’any 2020, preci-
sament, amb els increments de pressupost, amb els moviments dels llindars, etcète-
ra, servirà per poder ampliar aquest col·lectiu i aconseguir de facto un dels objectius 
que porta incorporada la renda garantida de ciutadania, que és que hi hagi la dismi-
nució de la pobresa al nostre país, és a dir, que la ciutadania que està ara en risc de 
pobresa pugui superar aquesta situació de vulnerabilitat.

Voldríem també posar en valor, destacar algunes de les informacions que ens 
han dit que creiem que van en la bona línia, com les dades que ens explicaven de 
la reducció dels terminis de resolució i també del nombre de sol·licituds pendents. 
Són unes dades que milloren, que certament ens estaven preocupant i ens havien 
preocupat, perquè eren uns volums molt alts de feina pendent, però ara el fet de sa-
ber, no?, que més o menys hi ha unes quatre mil sol·licituds pendents..., estan molt 
lluny d’aquelles disset mil que hi havia hagut. I, per tant, creiem que cal avançar en 
aquesta direcció.

I, com li deia, però vull tornar-ho a referir, d’alguna manera, perquè creiem que 
ara és la feina que és més immediata..., el fet de poder aprovar aquest reglament, 
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un reglament que, a més a més, com ja han explicat, creiem que l’estan tramitant, 
l’estan fent, l’estan construint tal com s’ha de fer, amb aquesta voluntat, amb aquest 
ADN de poder parlar amb tots els actors afectats, amb aquests actors que han de 
formar part del consell de govern, per tant, de forma, no?, coordinada, teixint com-
plicitats amb totes les aportacions de tothom, i que respon també a l’ADN i a la vo-
luntat del departament de construir les polítiques públiques amb el tercer sector i 
amb els actors que també són puntals de la nostra societat..., i, per tant, que aquest 
reglament, dèiem, sigui ara el principal repte, els propers dies, les properes setma-
nes, els propers mesos, per tal d’incorporar aquestes millores que ens deien, que 
creiem imprescindibles, algunes de les quals, no? –el fet d’incentivar la feina o el 
fet que no es desincentivi el fet de poder agafar un contracte laboral i que això no 
suposi, doncs, la pèrdua del dret, així com també millores en la facilitació per a les 
víctimes de violència masclista, el fet que puguin ser perceptores també de la renda 
garantida de ciutadania, la protecció als col·lectius vulnerables, com dèiem... I, per 
tant, entenem i estem convençuts que en cap cas serà un reglament restrictiu, sinó 
que serà un reglament que desplegarà una llei, una llei consensuada per tothom, una 
llei avalada per tots els grups d’aquesta cambra, i, per tant, que reforça la necessitat 
i la utilitat d’aquesta llei.

I, per tant, els encoratgem a que aquest sigui un dels reptes més a curt termi-
ni, necessari per tal de donar compliment al que la mateixa llei estableix i que, 
en paral·lel a aquest reglament, vinguin la resta de reptes o la resta de deures pen-
dents que venen després de tota aquesta feina que ens han explicat, sabent que sem-
pre es pot millorar, i, per tant, que hi ha processos que es poden seguir millorant,  
que en aquest desplegament s’ha de seguir fent aquest aprenentatge continu per tal 
de que sigui veritablement, aquesta llei, útil i doni resposta als objectius que ens 
hem marcat com a societat, i que, per tant, aquests altres reptes, com l’increment de 
les persones beneficiàries perquè sigui veritablement útil o la reducció gradual dels 
terminis de resolució i de les sol·licituds pendents –com ja s’ha fet– o enfortir la co-
municació o la formació necessària per encara arribar a ciutadania que potser enca-
ra no sap què hi té dret o com poder-la tramitar..., per tant, aquest acompanyament, 
que tots aquests reptes, també vinculats a la implantació territorial i a la governança 
en el model de desplegament de la llei, doncs, siguin els que puguin comprometre’s 
a treballar a partir d’ara.

Jo ho vull deixar aquí. Agraïm, doncs, la informació i també estem a l’expecta-
tiva de la informació que ens puguin explicar en aquest segon torn d’intervencions.

Moltes gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, diputada. Ara és el torn del Grup Parlamentari de Junts per Ca-
talunya. Té la paraula la diputada Montserrat Macià.

Montserrat Macià i Gou

Moltes gràcies, presidenta. Moltíssimes gràcies, conseller; gràcies també, senyor 
Vidal, director general. Gràcies per la seva compareixença i pel seu interès en ex-
plicar, en aquesta comissió, la situació de la renda garantida de ciutadania durant 
aquest primer any de desplegament de la llei i en explicar què s’ha fet i com s’ha 
fet. I, en tot cas, també, senyor Vidal, gràcies per concretar les mesures de forma 
cronològica.

La renda garantida, pel nostre grup parlamentari, és un potentíssim instrument 
que cal que posem en valor, i cal que també entre tots n’analitzem i en determinem 
allò que no funciona per tal de millorar la seva implementació, amb les mesures cor-
rectores necessàries, i fer que la renda garantida doni el millor de si mateixa d’acord 
amb allò que va ser concebuda, que és assegurar els mínims d’una vida digna a les 
persones i unitats familiars que es troben en risc o en situació de pobresa.
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Ens han explicat amb detall quin és el grau d’implementació. Amb tot, és cert 
que se’ns fa lent i complex, el seu desplegament. Però, claríssimament, per nosal-
tres, pel nostre grup parlamentari, la conjuntura excepcional del país explica aquest 
alentiment. Per nosaltres, claríssimament, el 155 no va ser un comodí, sinó una rea-
litat: el 155 va paralitzar, va bloquejar molts dels àmbits de l’Administració. Però, 
tot amb tot, està clar que, malgrat aquest 155, avui 120.000 persones ja es beneficien 
de la renda garantida; està clar que no arriba a tothom que ho necessita –aquestes 
347.000 persones.

També volem ficar en valor aquestes 8.400 persones inscrites de nou al SOC. 
S’han activat 8.400 persones, que això, diguem-ne, ens dona marge per a l’esperan-
ça, i més si tenim en compte, com deia la diputada que m’ha precedit, que estem en 
fase de desplegament de la llei.

Jo, en tot cas, voldria posar l’accent en dues o tres qüestions. Deia que la renda 
garantida està claríssim que és un potentíssim instrument per ajudar a combatre la 
pobresa infantil i per ajudar les famílies que es troben en situacions d’extrema difi-
cultat. Ahir, a la Comissió d’Infància, va venir el síndic de greuges, i, amb la seva 
exposició, està clar que va ficar l’èmfasi en el tema de la renda garantida, eh?, i ens 
deia que hi havia nombroses queixes relacionades amb la renda garantida. Ja ens han 
explicat quins elements de correcció estan implementant. El síndic ens posava molt 
èmfasi en les deficiències en la tramitació i en la denegació o manca de resposta, 
com ja han comentat altres diputats que ens han precedit.

Ens han comentat els problemes que s’han trobat –el tema de la quantia, etcè-
tera–, i fins i tot el pla de xoc que han adoptat, incrementant amb quatre-cents pro-
fessionals..., per poder agilitzar la gestió. I que de les 17.895 sol·licituds pendents de 
tramitació amb què es van trobar quan van arribar, doncs, avui ja les han rebaixat 
fins a 4.400 sol·licituds, i a dos mesos i mig de temps d’espera. Creiem que és molt 
bona tendència i ho volem posar en valor.

El síndic ens explicava que són freqüents els casos en què, a partir de la dene-
gació o la no resolució sobre la renda garantida, s’entra en una roda que porta a si-
tuacions greus de pobresa energètica i de desnonaments, i que si aquesta situació 
es dona en famílies amb infants a càrrec, doncs, la situació no és dramàtica, sinó 
el següent. Per tant, cal continuar implementant i elaborant polítiques des d’aquesta 
perspectiva, perquè, si no, no atacarem mai la base estructural d’aquesta problemà-
tica. La renda garantida pot ajudar a combatre la pobresa infantil, i el síndic ens deia 
que estaria bé que la renda garantida es fes des de la perspectiva de l’infant. Es fa 
alguna cosa, en aquest sentit? A mi m’agradaria, doncs, que ho poguessin explicar 
amb més atenció.

En tot cas, un dels reptes que ens ha comentat que tenien són les taules territo-
rials, no?, la coordinació territorial. Entenem que pot ajudar en aquest sentit, perquè 
el seu objectiu és resoldre incidències en la gestió de la prestació i compartir bones 
pràctiques i propostes de millora a cada territori. És a dir, entenem que també pot 
ajudar a resoldre les deficiències, a més de cercar, doncs –que per nosaltres és im-
portant–, aquesta visió més territorial.

I, pel que fa al reglament, està clar: és necessari i imprescindible. Ja ens han dit 
que en aquest moment està en fase d’al·legacions, però quan el tindrem? Quan tin-
drem el reglament? Perquè el reglament és necessari per poder garantir aquest canvi 
de paradigma en polítiques de protecció social i d’atenció a les persones més vul-
nerables.

Celebrem que un dels reptes que ens ha explicat, que ens ha esmentat, sigui la ne-
cessitat de fer una diagnosi de desplegament de la llei, perquè solament així es podrà 
valorar quines mesures correctores s’han d’adoptar i en quins àmbits s’ha d’actuar i 
s’ha d’incidir. En tot cas, està clar que s’han d’assegurar uns mínims per a una vida 
digna de les persones i la renda per a la gent amb pobresa severa.
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De tota manera, el nostre grup parlamentari sí que fem tota la confiança al con-
seller amb la implementació de la llei, perquè ens sembla que és una llei que té 
moltíssima força. Hem de posar-la en valor i hem d’anar a poc a poc, diguem-ne, 
i superar els problemes –problemes també fins i tot burocràtics– que la posada en 
marxa de la llei pot comportar, doncs, perquè, efectivament, estem en un moment 
de desenvolupament de la llei.

És una gran aposta que va fer el país, una gran aposta que va fer el Parlament. 
I, en aquest sentit, el nostre grup parlamentari sí que volem manifestar la nostra con-
fiança en el conseller, en la implementació i en el desplegament de la llei.

La presidenta

Moltes gràcies, diputada. Ara farem un petit recés, abans de que el conseller i el 
director general contestin les preguntes formulades pels grups parlamentaris. Fem 
un petit recés de cinc minuts.

La sessió se suspèn a un quart d’una del migdia i cinc minuts i es reprèn a dos quarts 

d’una i tres minuts.

La presidenta

Reprenem la Comissió de Treball amb la resposta a les preguntes o dubtes que 
han formulat els grups parlamentaris al conseller i el director general. Disposen els 
dos de trenta minuts, que es poden distribuir com vulguin. Conseller, quan vostè 
vulgui.

El conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

Intentaré anar per feina i anar situant temes globals. Després, una part molt més 
específica, entorn de dades, la situarà el director general.

Mirin, jo he intentat no entrar en aquest espai de joc polític sobre la situació que 
va viure aquest país durant uns quants mesos. Jo l’únic que he expressat, i es pot dis-
cutir o no es pot discutir..., però, si no hi havia govern, no es podien tirar endavant 
decrets, i això forma part de la realitat. I crec que una part del debat que hem tingut 
és sobre la necessitat que té aquesta llei de desplegament reglamentari i de desple-
gament del decret, i això no és discutible.

A partir d’aquí, compte amb totes les reflexions que fem, perquè crec que em co-
neixen i crec que saben que no soc dels que intento excusar-me i que no soc dels que 
intento explicar-me únicament per les frustracions de les coses que no pots fer, sinó  
també pels elements en què sí que tens competències i que pots tirar endavant, que 
crec que és el central..., però compte, perquè, si no, acabarem discutint que en aquest 
país no fan falta consellers ni conselleres ni president ni presidenta perquè ja ho po-
dem fer tot amb directors generals, i després anirem cap a un model de democràcia 
que no sé quin serà. És l’únic que faig; jo no faig «choteos», com alguns han dit. El que  
he explicat és que no es poden tirar endavant decrets sense govern, i això forma part 
de la realitat. I això ha afectat, perquè gran part del debat que hem tingut ha sigut 
sobre la necessitat del desplegament del reglament.

Que aquí també hi ha una doble...: està tirat endavant, ha passat les fases d’al·le-
gacions. Hi han grups aquí que hi han presentat al·legacions. Crec que ens acusarien 
de ser irresponsables si no analitzéssim les al·legacions i no donéssim respostes a 
aquestes al·legacions i no incorporéssim coses que es poden incorporar i argumen-
téssim quines coses no incorporem. I aquest és l’exercici que hem de fer, ens agradi 
o no ens agradi, perquè crec que és de responsabilitat.

I això, amb un fet afegit: que nosaltres som els primers interessats en que tiri 
endavant al més ràpidament possible. Però crec que hem de ser responsables entorn 
d’això, i que hem d’analitzar les al·legacions, que hem de donar respostes a aquestes 
al·legacions i que s’ha de valorar quines al·legacions s’incorporen, quines al·legacions 

Fascicle segon
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no s’incorporen, etcètera. Perquè, si no, cauríem en una trampa, una mica, de tot 
plegat, i crec que també ho hem de situar.

I també un altre element, perquè no entraré en aquest tipus de debat més de caire 
partidista, perquè crec que no és el que em pertoca en aquesta compareixença, que 
alguns grups ho han volgut situar en el debat, que és el tema dels pressupostos, de la 
presentació de pressupostos, de la situació de pressupostos. Crec que la resposta més 
concreta que puc donar amb relació a la renda garantida de ciutadania és que el 2018 
s’hi han gastat 43 milions més del que estava pressupostat, i això és, bàsicament, per 
un fet, perquè és un dret subjectiu. I això s’ha fet, amb la qual cosa... Amb aquesta 
resposta ja els responc per al 2019, més enllà d’un debat sobre pressupostos i un de-
bat sobre un context, que jo crec que també hem de tenir incorporat, i no els ho dic 
a vostès per retreure’ls-ho, perquè l’incorporem tots, perquè ningú pot discutir que 
estem en precampanya, i ja està, no passa res, en forma part. Però la meva resposta 
entorn d’això és: 43 milions d’euros més del que estava pressupostat.

Perquè això també em permet recordar unes xifres. També ho dic perquè som 
conscients, absolutament, dels reptes que tenim. Hem situat quins reptes tenim, hem 
situat de quina manera volem abordar els reptes, també hem situat en quines coses ja 
ha canviat la situació des del 2 de juny del 2018 –perquè jo puc parlar des de que soc 
conseller fins a la data actual–; ho hem situat. Ara, compte amb un element que a  
mi em preocupa, i els ho comparteixo, i amb alguna gent que està en aquesta sala 
n’hem conversat amb tranquil·litat: compte amb treure valors a coses que, d’acord 
que s’han de millorar –per això la llei té un període de desplegament fins al 2020–..., 
però li traiem valors.

Perquè, ho recordo: el 2016, 173 milions de renda mínima d’inserció. Per ser 
justos, sumant el que es complementava de prestacions no contributives, estava a 
un pressupost de 228. El 2018:305 milions d’euros, 34 per cent d’increment, 77 mi-
lions d’euros més. I 77 milions d’euros més per una qüestió. I això és nòmina, això 
és prestació; estem parlant d’altres elements que també incorporem, un 34 per cent 
d’increment. I això és entorn de necessitats socials i de persones concretes, i també 
s’ha de situar, perquè valorem... Diria que un 34 per cent d’increment, en els pres-
supostos de l’Estat que no van tirar endavant..., en l’únic àmbit on hi havia un crei-
xement percentual similar era en l’àmbit pressupostari de defensa. Cap comentari al 
respecte –cap comentari al respecte–, crec que es comenta per si sol.

A partir d’aquí, com que han situat moltes coses, intentaré explicar-les. Crec que 
la millor resposta a alguns dels seus neguits és el que els he dit: ara mateix estem 
en dos mesos i mig, és a dir, hem fet una passa endavant entorn dels temps de reso-
lució espectacular.

El senyor Aragonés em preguntava: «Tinc un lio entre el 21, el 30...» Ho situo, de 
forma molt clara, crec que ho he explicat així, però, perquè no hi quedi cap proble-
ma: del període del 15 de setembre del 2017 a l’11 de juny del 2018, un 9 per cent  
de les sol·licituds compleixen els requisits legals; del període de l’1 de juny del 2018 
al 15 de setembre del 2018, un 14 per cent compleixen els requisits legals; del perío-
de del 15 de setembre del 2018 al 7 de març del 2019, un 30 per cent compleixen els 
requisits legals. L’increment és, en aquest període, d’un 21 per cent. Crec que això 
també és feina que hem fet. I no dic que sigui feina meva, és feina que s’ha fet des 
del departament, per part de molta gent, i ho situo en valor.

I, si m’ho permet el senyor Moreno, no faré la comparativa amb el PIRMI, bà-
sicament per una qüestió: perquè el PIRMI es gestionava des de serveis socials i no 
era un dret subjectiu, hi havia una decisió per part d’un professional. Aquí parlem 
d’un dret subjectiu: qualsevol persona la pot entrar, hi ha una diferència. I crec que 
hem de ser conscients d’aquesta diferència, ja està. I podem discutir més o menys..., 
jo crec que passar d’aquest 9 a un 30 per cent en el període del 15 de setembre del 
2018 al 7 de març del 2019 és un exemple d’una feina feta. A partir d’aquí..., és que 
mai es donarà el cent per cent.
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I en els motius pels quals no es compleixen els requisits és que no vull entrar-hi. 
Vull dir, hi ha una part que va lligada a l’univers, i hi ha una part –i d’això també 
n’hem parlat amb alguns de vostès durant un temps– que també ens preocupa a nosal- 
tres i que l’hem situat, i l’hem situat a les reunions del consell de govern, que, encara 
que el decret no està tirat..., les estem fent, és que des del primer moment hem deci-
dit que les fèiem. I hi ha una qüestió, i és una qüestió que jo tinc molt incorporada: 
les desigualtats no únicament són de capital econòmic; també hi han desigualtats 
–i també s’ha de tenir en compte–..., l’esfera de desigualtats de capital cultural i de 
capital relacional. S’ha de tenir absolutament en compte. I això genera barreres, a 
l’hora de l’accés a drets.

Aquí hi ha un element molt específic, i per això ho he situat. I he situat com a 
primer gran repte que tenim ara, en el moment en què hem pogut desencallar diver-
sos aspectes, les taules territorials, i és el treball mà a mà amb les entitats, amb els 
ens locals, perquè són els que permeten superar cert tipus de barreres, no totes –no 
totes–, perquè les barreres de desigualtat de capital cultural o de capital econòmic 
–per tant, en termes de Bourdieu– són moltes, i fins i tot en aquests àmbits no se 
superen totes, però per nosaltres és una de les vies que ens ha de servir per superar 
aquestes barreres, aquestes desigualtats. Perquè, al final, la roda la tenim molt clara: 
la desigualtat genera discriminació i la discriminació genera més desigualtat, més 
desigualtat genera més discriminació, i aquesta és una roda molt perniciosa. I des-
prés en parlarem en alguns altres aspectes, però sí que ho volia situar.

Altres aspectes que m’han situat: «El informe ha llegado tarde.» No és veritat. 
L’informe es va entrar en període, tal com marcava. O sigui, ens hagués agradat que 
l’haguéssim presentat amb anterioritat al límit del període que es marcava? Bé, pot 
ser, però no em diguin que no ha entrat en el període que marca, perquè és que ha 
entrat en el període que marca.

L’altra qüestió: podem valorar-ho o no valorar-ho, ho podem discutir, després el 
director explicarà concretament les xifres entorn dels expedients, les persones i tal, 
però ho sento, si vam decidir que incorporàvem a la llei, per assegurar aquest dret, 
que a les persones amb prestacions no contributives que eren inferiors a la renda ga-
rantida se’ls complementava, això forma part de la llei, les hem de considerar din-
tre dels col·lectius. Bé, ho podem discutir o no, però per mi això és important. I per 
mi això són persones que estaven en uns ingressos que..., ara els hem incrementat 
aquests ingressos més d’un 20 per cent, que representa una diferència. Ja està. Jo el 
que dic és..., no els comptem i descomptem a mesura que tal, vull dir, formen part 
del col·lectiu. Sí, formen part del col·lectiu, i crec que ho hem de tenir en compte.

I sí, ara mateix, aquesta llei ens permet complementar la prestació no contributi-
va a 46.980 persones d’aquest país. És així, i crec que és una bona notícia. Igual que 
la llei permet donar resposta a 29.600 expedients, que són de més d’una persona, 
que són els renda garantida, que d’aquests haurien de restar 3.500 expedients que 
són complements de prestacions del SEPE. Ja està. I això és el que dona els 120.400.

Per això he sigut molt honest, quan he parlat de l’increment, perquè he ficat les 
dades a 15 de setembre del 2017, a l’inici de la prestació, i he dit 107.420. Perquè ja 
vaig sumar i ja he sumat, quan els ho he explicat, en aquell moment, totes les pres-
tacions no contributives que començàvem a complementar. Hagués fet trampa si ha-
gués dit: «62.525 persones de renda mínima d’inserció, 120.000 ara.» No, jo ja ho 
he sumat, i he donat les dades des del 15 de setembre, i ho he sumat i he fet 117.000. 
Crec que... I ho podem discutir, i segurament és molt complex, perquè, a part, venim 
de l’històric d’agafar tots els beneficiaris de la renda mínima d’inserció, i és un ele-
ment complex de sumar, amb totes les realitats que tenia la renda mínima d’inserció 
i tal, i crec que podem ser crítics amb moltes coses, amb moltíssimes, i podem mi-
llorar i tal, però estem fent i estem intentant fer un exercici de transparència entorn 
de la informació sobre aquesta prestació al màxim.



DSPC-C 206
13 de març de 2019

Sessió 11 de la CTASF  36

Ara no hi és el senyor Rodríguez, representant... Mira, m’agafo a la seva paraula: 
generositat, la màxima. Hi han dubtes? Doncs els situem, per això he explicat que 
una cosa són els expedients únics, que són de complements de prestacions no con-
tributives, i l’altra qüestió són les 73.024 persones que són expedients que no són  
únics, i ara he situat 3.500 expedients que són de complementació i de prestacions 
del SEPE. Aquest exercici el que fa és..., i crec que es pot fins i tot veure com hem 
anat afinant el tipus d’informació, a partir també de molts requeriments vostres. 
Dels primers informes a ara ho hem modificat, i això ha sigut..., i no tenim cap 
problema en seguir modificant, però jo això ho haig de dir i ho haig de dir amb un 
puntet d’autoestima: crec que és una de les prestacions amb les quals s’està intentant 
ser el més transparents possible, amb tota la complexitat, eh?, perquè tots els expe-
dients que venen de renda mínima, entorn d’una altra llei..., es fa més complex, però 
ja està, no passa res.

Estem treballant entorn de la superació d’aquestes barreres i d’altres tipus de des-
igualtat. Hi estem treballant, i per a això també serveix el consell de govern. I aques-
ta és una de les coses que especialment des del teixit social se’ns demanda, que  
és assegurar que qualsevol persona que pot tenir dret a aquesta prestació sàpiga  
que existeix, i compartim aquesta preocupació i hi treballem de forma coordinada. 
Fins i tot vam generar un espai específic per a dubtes, per a problemes de gestió, 
amb tot el teixit social d’aquest país, per facilitar una línia específica, amb les di-
ficultats que hi ha, perquè és que és un canvi de paradigma, perquè és una llei que 
s’ha d’implementar fins al 2020. Per què? Perquè també tenim assignatures pen-
dents. I si s’aprova la llei al juliol i es comença a executar el 15 de setembre, tens un 
problema amb els sistemes informàtics, tens un problema amb que incorpores gai-
rebé quatre-centes persones que has de formar..., en tens diversos. I aquestes perso-
nes continuen existint, no pateixin, continuaran existint, perquè la llei ha vingut per 
quedar-se; és que, si no, seríem absurds –la llei ha vingut per quedar-se.

Entorn de l’estrès dels professionals i les baixes del personal..., jo li ho dic, eh?, 
vull dir, potser vostè té més informació que jo, però, a vegades, com passa a la vida, 
o no, hi ha hagut estrès, sí. Hi ha hagut un neguit entorn d’algunes situacions que 
es donaven en les oficines d’atenció als ciutadans que hi venien, i vam haver de fer 
un programa específic de reforç, amb alguns temes de seguretat, perquè, per des-
gràcia, quan tractes situacions molt complexes, de persones, hi ha gent que pot tenir 
tensions i tal, i vam haver de fer un programa específic, però a partir d’aquí no hem 
tingut, que en siguem conscients, cap percentatge fora de l’habitual. Sí que vam fer 
un programa específic a l’entorn d’algunes situacions que es van donar en algunes 
oficines de treball i en algunes oficines d’atenció a la ciutadania. I quan hi vam ser, 
vam treballar específicament i vam reforçar alguns aspectes entorn de coordinació 
i entorn de la comunicació.

I, després, han situat temes..., i està molt bé, perquè crec que aquí, més enllà de 
que al final..., jo en soc conscient, eh?, i al final faig la broma, algunes vegades, en 
el Ple del Parlament, no?; que a vegades fem, quan estem en el Ple, en el faristol, o 
quan estem en comissions, i a vegades m’ho miro com a ciutadà, i ara mateix estic 
en un parèntesi i quan torni a la meva vida professional m’ho miraré un altre cop des 
d’aquest punt de vista..., tenim a vegades..., la setmana passada crec ho vaig expres-
sar així, i disculpin si és..., tenim a vegades diálogos de besugos. I ho dic perquè..., 
els besugos, per totes parts. És a dir, com que ho tenim tan preparat, no ens escol-
tem, a vegades, i aquest és un problema que generem.

Hi han hagut alguns elements que crec que els hem compartit, entorn dels rep-
tes que tenim. Després, una altra cosa és com ho agafes, com ho situes, i això for-
ma part del joc polític, però molts dels elements estan situats. Fins i tot hi ha algu- 
na pregunta específica que ha fet el diputat Aragonés que l’estem treballant perquè ja 
ens havia arribat per una altra via, i hi estem treballant per tenir-ne la dada exacta, 
que és sobre les persones sense llar. Perquè també procurem no fer un exercici de..., 
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uf..., de segregació en certes coses, però hi estem treballant perquè ens havia arribat 
per una altra via i estem mirant-ho, i en el reglament superem algunes limitacions 
que teníem, perquè és que en som conscients, en som conscients i ho hem de fer, 
perquè és una llei que necessita un reglament. És així. I no és cap tipus de choteo. 
Això també ho torno a dir.

Altres elements. Senyora Ribas, no ho he dit per part de nosaltres; ho he dit per 
part d’una sensació més general. (Veus de fons.) No, no..., no he fet un... I, si vol, no 
és tan una crítica a vostès, perquè no ho he volgut situar de cap manera en aquest 
àmbit, sinó que és més fins i tot un punt d’autocrítica. El que he situat és que en al-
guns casos confoníem el concepte de renda bàsica amb el concepte de renda garanti-
da, i no he dit que siguin vostès. I crec que l’exemple més clar és que ens hem trobat 
persones amb treball a temps complet –és a dir, que estan cobrant més que el salari 
mínim interprofessional, perquè en el treball a temps complet el mínim que has de 
cobrar és el salari mínim interprofessional– que han demanat la prestació. Llavors, 
això demostra que hi ha una...

I a mi el que em preocupa d’aquest any i mig de desplegament de la llei –el que 
em preocupa– és: una, hem d’acabar-la de desplegar fins al 2020; dues, som cons-
cients que hi han hagut dificultats, per ics motius, i algunes nostres, perquè tirar 
endavant una llei com aquesta en el temps que tens és complex. A mi el que em pre-
ocupa és que no acabem generant una sensació de desgrat que tiri enrere elements 
i possibilitats que té la llei, i crec que això ho hem de treballar conjuntament, entre 
tots.

Plans d’inserció: entrarà el director, i li dono la paraula, perquè, si no, em menjo 
tot el seu temps, i que respongui a elements més concrets, però sí que volia fer una 
reflexió més general. Crec que a cap de vostès els he dit, ni als que representen grups 
parlamentaris ni als que representen el teixit social que ara mateix estan aquí..., en 
tot moment he sigut absolutament obert a parlar-ne, a dialogar i a trobar aquells ele-
ments que ens permetin assegurar l’èxit del desplegament de la renda garantida de 
ciutadania.

Director? –disculpa, presidenta.

El director general d’Economia Social, el Tercer Sector, les 
Cooperatives i l’Autoempresa

Bé, moltes gràcies. Jo intentaré donar algunes dades més concretes i, després, 
alguna reflexió. Amb relació a les causes de denegació no motivades, no n’hi han, 
de causes de denegació no motivades, eh? No n’hi han. Quan vam planificar, vam 
planificar unes vuitanta-cinc causes de denegació, i jo he intentat fer una comparei-
xença intentant explicar que hi havia hagut incidències, eh?, i, per tant, no caure en 
l’anàlisi de que tot ha anat bé i de que ho hem fet molt bé, sinó que vam tenir inci-
dències i vam haver-les de solucionar, no? I aquest va ser un cas.

Sí que és veritat que vam detectar –també perquè ens ho van dir les entitats del 
tercer sector i també perquè ens ho van dir alguns de vostès– que aquestes causes 
de denegació, quan nosaltres fèiem les resolucions, estaven d’una manera explicades 
que potser no s’adequaven o costava que fossin comprensibles, fins i tot per nosal-
tres, eh?, no per... I hem fet processos de revisió d’aquestes causes de motivació, i les 
hem anat modificant i les hem anat parlant amb els agents, però, a més a més, ara 
estem treballant perquè puguem encara ser més explícits, eh?, a través del programa 
informàtic –això no és tan senzill com «ho redactem i ja està». Però de causes de 
denegació no motivades no n’hi han, eh? –no n’hi han.

Hi pot haver errors, i llavors aquí entraríem en un altre element, que ja l’he ex-
plicitat, que és: nosaltres hem tingut un volum –«nosaltres»..., la renda garantida, 
eh?–..., n’hi ha hagut un volum molt elevat. Òbviament, circumstàncies d’errades 
n’hi han hagut. Quan és significativa, alguna cosa? Home, quan se surt del normal, 
no?, diguéssim. Per tant, que hi pot haver hagut alguna carta que no s’hagi imprès i 
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no hi hagi la...? Bé, podria ser, no ho sé; que ens ho vinguin a dir, no?, però... Òbvia- 
ment, és procediment administratiu, i és que no tinc cap dubte que cap dels nostres 
funcionaris..., fan el que han de fer, no?, però sí que és veritat que vam detectar això.

Hi ha un altre element, en els recursos, no? Abans se’ns preguntava quants recur-
sos, per silenci... Hi ha hagut un total de 8.613 recursos. D’aquests, un 17 per cent..., 
no en tinc el nombre, perquè no l’he pogut fer, però un 17 per cent sobre el silenci 
administratiu negatiu, per sol·licitud de complements; un 4 per cent, sobre l’estima-
ció del silenci administratiu positiu, en sol·licitud de renda garantida; un 1 per cent, 
altres recursos contra la resolució, i un 78 per cent –la resta–, recursos específics 
sobre la resolució relacionada per a la renda garantida. D’acord? Per tant, sí que hi 
ha motivació, perquè fan els recursos sobre això, no?

Que el percentatge de recursos sobre silenci administratiu sigui un 4 per cent 
sobre les vuitanta mil i escaig sol·licituds i tot plegat, doncs, no és... Quan nosaltres 
vam contestar..., m’ho imagino, eh?, perquè algú deia que vam contestar que no hi 
havia hagut incidències; bé, en aquell moment no devien haver entrat els recursos, 
no?, i nosaltres, sempre que ens ho han preguntat, hem explicat, eh?, quina tipologia 
de recursos hi ha sobre el silenci.

I això que deia, eh?, vuitanta-cinc causes..., ai, no: requisits, no?, de denegació; 
de denegació són quaranta..., n’hi han diferents, eh?, ara no els detallaré.

Per posar-ne un exemple..., bé, en tot cas, per respondre, eh?: per nosaltres és una 
bona llei, però sí que és veritat..., i ho creiem, que és una bona llei, no crec que el 
Parlament s’equivoqués amb la llei, però sí que és cert que necessitava el reglament 
–abans se’ns feia la pregunta. I hi havia algun altre element, i se’ns deia també que 
havíem tingut una aplicació restrictiva. No. Potser inconscientment, diguéssim, eh?, 
però voluntàriament no hi ha sigut. Al contrari, tenim una llei –i això sí que vull dir-
ho–..., és una llei que hi va tenir un paper actiu la nostra consellera, la Dolors Bas-
sa, i ens la creiem, i volem treballar perquè aquesta llei sigui un èxit, no?, amb més 
encerts o amb menys encerts, però nosaltres treballem perquè sigui un èxit, perquè 
respongui a la gent, no?, com deia, en més pobresa.

Però poso un exemple que donarà resposta a dos..., no?, diguéssim, que és: no 
podem donar ara les respostes dels sense llar, però en el tema de denegacions o  
no compliment de requisits, perquè hi havia persones sense llar que estaven en àm-
bit residencial... Aquest és un element que quan a nosaltres ens va arribar, perquè no  
ens va arribar una queixa formal, en el moment, eh? –estic parlant de l’any, eh?,  
no ara–..., ens va arribar..., ho vam veure a la premsa, no? No havíem rebut cap quei-
xa formal. Llavors, convoquem les organitzacions que coneixem que estan treballant 
amb sense llar.

Estàvem parlant de nou persones. No estàvem parlant de totes les persones sen-
se llar, estàvem parlant de nou expedients, d’acord?, que l’havien demanat i que en 
alguns casos se’ls havia denegat perquè estaven rebent un servei residencial. Aquest 
element al final es va modificar, es va fer una modificació, una proposta per modifi-
car la llei, però era un element que es podia modificar, es podia arreglar a través de 
reglament, no? Per tant, molts d’aquests elements que nosaltres ens trobem, no els 
polítics, diguéssim, sinó la lectura tècnica, jurídica, necessiten aquest reglament. I ja 
responc a la pregunta, no? Ha tingut un impacte? Importantíssim –el nou reglament.

El nou reglament no es fa perquè no es pot fer..., no tenim iniciativa política, i 
un reglament és una norma, i, per tant, s’ha de tenir iniciativa per poder-la fer. Què 
suposa? Doncs dues coses que jo sí que vull remarcar, molt importants, que, des-
prés, dona resposta a elements que ens preguntaven, no? Una és la participació dels 
ens locals, d’acord? El reglament preveu les taules territorials, preveu la participa-
ció, i, per tant, aquella part d’informació més directa que tenen i reconeixem en els 
ens locals, que ho estem treballant amb ells, perquè la gent conegui molt més bé la 
renda garantida, perquè els ens locals puguin donar resposta als seus ciutadans molt 
més clarament, no? El fet de no tenir aquests espais de coordinació, aquests espais 
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de treball conjunt, és un problema, diguéssim, o una dificultat a l’hora de la imple-
mentació.

I el segon, un element que estem treballant vinculat al dret a la informació que 
se’ns comentava, que hi creiem, també, que hi vam intentar arribar, però que des-
prés, fent la reflexió amb les entitats del tercer sector, i fins i tot amb els sindicats i 
els ajuntaments..., és que a moltes de les persones que han de tenir dret a la renda 
garantida se’ls ha d’arribar del tu a tu; amb mitjans de comunicació, no.

I el paper importantíssim –que n’hem parlat amb les entitats del tercer sector– de 
poder fer també de prescriptors, de promotors, d’explicació de la renda garantida, ha 
de venir marcat en el reglament, no? I això ho estem treballant. I aquests dos impac-
tes són importantíssims –són importantíssims– en la implementació, no?

Desistiments: tots els desistiments van després de requeriment, tots. No... Bé, és 
procediment administratiu. Això sí que és molt tècnic i jo no...

I, finalment –veus?, acabo just–, un aclariment, perquè, allò del treball..., en el 
reglament no volem tocar el treball parcial, eh? És a dir, jo crec que l’explicació que 
feia el conseller era prou clara: busquem una manera o..., i, si s’entén així, ho redac-
tem diferent, acceptarem les propostes i tot plegat, eh?, però és una manera perquè 
les persones no rebutgin el treball parcial, també, sinó perquè els facilitem un ele-
ment tècnic com el que hem volgut promoure amb el treball a temps complet. (Sona 
el senyal acústic que indica que s’ha exhaurit el temps d’intervenció.) Mira, just.

Moltes gràcies.

El conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

Li he demanat a la presidenta tres segons, perquè sí que m’ha fet una petició la 
diputada Ribas, i, disculpi’m, amb tota la resposta més específica me n’he oblidat, 
i quan li he passat la paraula me n’he recordat, quan he revisat les anotacions, i sí 
que voldria dir tres o quatre coses amb relació al que m’ha demanat, amb relació a 
la situació que s’ha viscut aquest cap de setmana a Castelldefels i al que es va viure 
fa una setmana a Canet de Mar.

Jo únicament els faré una reflexió i els explicaré algun dels aspectes que estem 
treballant. Els faig una reflexió i una petició que crec que és conjunta i crec que 
l’hem de fer tots i totes, que és: quan parlem de racisme, quan parlem de xenofòbia, 
quan parlem de situacions d’aquest estil, crec que hem de procurar no portar-ho en 
cap moment a cap àmbit, allò, partidista. Crec que és un element molt troncal, on 
hem de ser capaços d’arribar a acords.

Nosaltres estem molt preocupats perquè..., bé, des del primer dia, eh?, però es-
pecialment els últims mesos hem sigut molt conscients de que hi ha un procés de 
deshumanització d’aquests nois i noies –especialment nois, perquè la majoria són 
nois. Hi ha un procés de deshumanització a partir de la categoria que s’ha creat amb 
la paraula «MENA». I hi ha un procés que és molt perillós, quan deshumanitzem, 
quan no tenim en compte la diversitat, quan hi ha aquell element, que és bàsic, que 
és l’element bàsic del pensament racista, que és generar, de l’estereotip, el compor-
tament de tot un col·lectiu. I això ens ha passat, i el que ha passat aquest cap de set-
mana a Castelldefels... 

I per això he sigut molt rotund quan he sortit, però crec que tocava ser rotund. 
Té una base de pensament racista i ens preocupa molt. Tenim molt clar que l’única 
manera de superar aquestes situacions és a partir de tres paraules que tenim molt 
clares, que són: interrelació, coneixement i reconeixement –coneixement i reconei-
xement.

Entorn d’això, just a finals de la setmana passada explicàvem el pilot que s’està 
fent de mentoria a Canet, que és una de les vies que estem treballant. Estem tenint 
converses amb diversos agents de l’àmbit de la comunicació, també, per fer refle-
xions entorn de com hem tractat, sense ser naïf, com hem acabat situant tot el col-
lectiu entorn d’unes realitats molt concretes i que són molt minoritàries i de com 
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evitar aquesta situació. I, en aquest sentit, sí que no tinc cap tipus de vergonya de dir-
ho, hem d’anar tots a l’una; més enllà de les diferències en moltes coses, hem d’anar 
tots a l’una. Hem d’anar tots a l’una, perquè no ens ho podem permetre.

I sé que a vegades és complicat, però com a societat... Tots estem molt orgullosos 
de la societat on vivim, tenim autoestima... És molt complicat, quan expliques: «No, 
no, perquè això és racisme.» Però ho hem volgut fer i ho hem volgut situar, perquè 
la gravetat d’entrar en un centre de menors i la gravetat del que va passar no es pot 
edulcorar. És el primer dels elements que a vegades n’hem de ser conscients, no es 
pot edulcorar. I hem de ser conscients dels reptes que tenim com a societat. I en 
aquest cas tenim un repte com a societat: hi han fenòmens racistes a la societat. I el 
primer element perquè hi siguin és quan tractem un col·lectiu a partir d’un estereo-
tip, i aquesta és la base del que ha passat.

Estem treballant en la mentoria. Estem treballant molt clarament amb una lò-
gica de treballar... Quan hem fet l’aposta –i és complexa, i és complicada– de cen-
tres de no molta gent, és per una voluntat: perquè és que la inclusió social i aquest 
reconeixement els pots fer d’aquesta manera. Nosaltres ho hem dit molt clarament: 
no apostem per grans centres, no apostem per centres de quatre-centes, cinc-centes 
persones, dues-centes. Aquest treball... I al final la millor manera de fer-ho és conei-
xement i reconeixement i interrelació, interlocució.

Aquí jo crec que el tema de mentoria és un bon exemple, però crec que entre 
tots i totes hem d’aconseguir –i els ho demano– que en certs àmbits hi hagi un punt 
d’unitat d’acció des de moltes diversitats de pensaments polítics i no permetre certs 
aspectes, perquè és preocupant. Perquè en el que ha passat aquestes setmanes hi te-
nim un perill de reproducció, i crec que n’hem de ser conscients, i perquè al final la 
millor manera de respectar, de conèixer i de reconèixer qualsevol persona és conèi-
xer-la, és aquesta interrelació. I aquí és on som conscients que hi ha d’haver l’esforç 
i on tots plegats hem de treballar conjuntament. Hem sigut molt directes en la situa-
ció que hem viscut aquest cap de setmana, perquè pensàvem que ho havíem de ser i 
perquè pensàvem que era el millor que podíem fer.

Hi han altres coses que hi portem temps treballant, i hi han coses que de vegades 
has de treballar més des del silenci, perquè necessites..., perquè són qüestions com-
plicades. Perquè no som gens naïfs, eh?, i els podria explicar algunes trobades que 
hem tingut amb veïns, perquè hi han neguits, hi han pors, i has de fer tot un exercici. 
Però el que ha passat aquestes dues últimes setmanes trenca una línia en què crec 
que hem de ser molt rigorosos, molt forts, i hem de situar-ho. I a vegades hi han co-
ses de la nostra societat que no ens agraden, com és el racisme, com és la violència 
masclista, com és tal, però primer cal assumir-ho, reconèixer-ho i dir-ho. I crec que 
aquest cap de setmana hem intentat fer aquest exercici.

Continuarem treballant, continuem treballant. I hi han molts altres aspectes; si 
volen, algun dia... El que sí que em fa por és que portem això al terreny partidista. 
Crec que entre tots hem d’aconseguir no fer-ho.

I com m’havia fet aquest comentari la diputada Ribas i me l’havia deixat..., no 
volia acabar aquesta compareixença sense respondre a aquesta petició que m’havia 
fet la diputada.

La presidenta

Moltes gràcies, conseller i director general, per la compareixença que acaben de 
dur a terme. Imagino que no hi ha cap apreciació que vulguin fer alguns grups... 
(Veus de fons.) Sí? (Marta Ribas Frías demana per parlar.) Molt ràpid, perquè tenim 
una altra compareixença; se’ns ha allargat molt aquesta i fa una estona que s’estan 
esperant. Si pot ser en trenta segons... Diputada Ribas.

Marta Ribas Frías

Menys de trenta. Hi ha dues qüestions molt concretes que s’han fet per uns 
quants grups que no han estat respostes: quan es farà la revisió de totes les sol·lici-
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tuds denegades tal com es va aprovar a la moció del novembre de 2018 i quan pre-
veuen que hi hagi el decret del consell de govern, quan preveuen que es tanqui el 
decret del reglament.

La presidenta

Moltes gràcies, diputada. (Vidal Aragonés Chicharro demana per parlar.) Dipu-
tat Aragonés?

Vidal Aragonés Chicharro

Sí, gràcies. Mirin, a nosaltres ens és igual que avui d’onze preguntes se’n contes-
tin tres o quatre, però el que sí que ens importa és que tota aquesta informació que 
nosaltres hem plasmat a través de preguntes la puguem tenir d’una manera clarifi-
cada.

Hem estat discutint que la gestió de la renda de garantida de ciutadania té proble-
mes –té problemes–, i el que volem és la seva resolució. I la seva resolució amb una 
voluntat, a més, de complir l’objectiu de la llei. No venim nosaltres a fer precampa-
nya –jo crec que no ho deien per nosaltres, eh?, ho tenim clar–, però també el que 
volem és no seguir amb una gestió que no ha estat correcta.

Quan es deia que no n’hi havia cap de no resposta... Doncs mirin, si al final aca-
ben tenint en el jutjat una sentència que diu que un tipus de resolucions són genèri-
ques, i, per tant, no hi donen resposta, doncs, ens acabaran dient que sí, que teníem 
raó. Perquè el que sembla en algunes resolucions que són tan genèriques, evident-
ment, és que no són una resposta adequada a dret.

I, per últim –m’ho permetran, perquè hi ha fet referència també el conseller–, 
amb relació als atacs racistes d’aquest cap de setmana a centres de menors, li vull 
compartir, senyor conseller, el mateix que ahir compartia amb l’informe del síndic, 
una reflexió, perquè la tinguin conjunta: si aquest atac que s’ha patit aquest cap de 
setmana en un domicili d’uns menors que segurament des del punt de vista material 
és l’únic que tenen –el seu domicili– s’hagués donat a casa seva, a casa meva, a casa 
de qualsevol dels que estem aquí, amb pals, entrant al domicili amb violència, en-
caputxats, reconeixent dos dies després els mateixos agressors que havien estat ells 
en una concentració, els que estem aquí pensem que a dia d’avui no tindríem detin-
guts i detingudes? (Pausa.)

Nosaltres no apostem per la resolució del conflicte per la via punitiva, però evi-
dentment s’està creant un àmbit també en el qual no es dona la mateixa resposta 
segons quins siguin els agredits i les agredides. Per tant, també reflexionem sobre 
això. No li correspon a vostè, no l’estem interpel·lant a vostè, però volíem fer aquesta 
valoració col·lectiva.

La presidenta

Moltes gràcies, diputat. (Noemí de la Calle Sifré demana per parlar.) Diputada 
De la Calle.

Noemí de la Calle Sifré

Yo simplemente quería hacer una apreciación al conseller, y es que no se puede 
utilizar la falta de reglamento como excusa de mal pagador. Es decir, no lo sé, se 
nos ha dicho que no se estaba haciendo publicidad por la falta de reglamento. Esto 
no es excusa.

Y sí quiero decirle una cosa con respecto del tema del centro de Castelldefe-
ls. Compartimos la preocupación del conseller, condenamos rotundamente la 
agresión y nos alegramos de la noticia que ha salido, que la DGAIA está elaborando  
un protocolo para... (Remor de veus.) Conseller, por favor, ¿me puede escuchar un  
momentito? (Veus de fons.) Sí, le estaba diciendo que compartimos su preocupación, 
que nos alegramos de que la DGAIA haya anunciado hoy que se está elaborando 
un protocolo para comunicar a los ayuntamientos la creación de centros de emer-
gencia. Esto era necesario, la coordinación con los ayuntamientos. Es una pena que 
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haya llegado tarde, ¿no?, y que tenga que pasar una barbaridad como esta, quizás, 
para que se mueva.

Y en esto que decía usted de los diálogos de besugos..., yo es que escuchaba a mi 
portavoz de Infancia, igual que a otros portavoces de Infancia, decir que hacía falta 
coordinación con los ayuntamientos y con los agentes sociales de los municipios, 
y esto se ha dicho muchas veces en sede parlamentaria. Entonces, cuando nosotros 
decimos una serie de cosas que consideramos que son necesarias y se nos criminali-
za por decir: «Es que ustedes están utilizando a la infancia como arma partidista»... 
No es así, es porque vemos que hay una serie de medidas que son necesarias, las 
ponemos encima de la mesa, las anunciamos durante mucho tiempo; durante más 
de un año se estaba diciendo, y ha llegado. Nos alegramos de que llegue, pero ese 
diálogo de besugos muchas veces es porque hacemos preguntas, no se nos contes-
tan, o hacemos propuestas y no se escuchan.

Gracias.

La presidenta

Moltes gràcies, diputada. (Raúl Moreno Montaña demana per parlar.) Sí, diputat 
Raúl Moreno?

Raúl Moreno Montaña

Gràcies, presidenta. Deia el senyor conseller que a vegades no ens escoltem i 
possiblement és cert, però jo voldria també que escoltés les nostres preguntes, i que, 
per tant, si no les pot respondre avui, que ens les responguin. És molt senzill: dels 
4.847 beneficiaris a gener del 2019, quants d’aquests són prestacions, quants són 
rendes garantides completes i quantes són, per exemple, prestacions per jubilació? 
I si no en té la dada ara, si us plau, incloguin aquestes dades en els reports que ens 
fan cada dos mesos. Per què no ho volen dir? És que jo no ho acabo d’entendre. Pot-
ser perquè aquí tindríem també altres elements d’anàlisi que no serien tan positius.

I amb relació a les paraules del senyor conseller amb relació als MENAs, jo les 
comparteixo plenament, però clar, la responsabilitat de l’acollida és seva. El siste-
ma està col·lapsat –el sistema està col·lapsat–, la manca de professionals és evident 
–ho diuen les mateixes entitats–, vostès fan plans sense pressupost i sense calenda-
ri. I, per tant, l’acollida no només és del centre cap a dins, també és del centre cap 
a fora.

I jo crec que aquí el que no es pot fer és deixar, diguem-ne, als ajuntaments la 
responsabilitat de gestionar situacions molt puntuals –molt puntuals– que generen 
o poden generar situacions de conflicte veïnal, no només pel que va passar a Cas-
telldefels, sinó pel que va passar ahir a la Zona Franca, pel que va passar en altres 
municipis del Maresme on hi ha part de la població on se sent també desprotegida 
per part de la Generalitat de Catalunya, que és qui té la responsabilitat de gestionar 
aquest tema.

Gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, diputat. (Lluís Font i Espinós demana per parlar.) Diputat Font.

Lluís Font i Espinós

Gràcies, bon dia. El tema de les agressions als MENAs és extremadament greu. 
Jo crec que val la pena analitzar l’experiència francesa i d’altres països, i veure que 
hi ha una connexió estricta entre el que estem parlant de renda garantida i aquestes 
agressions.

És a dir, hi ha una batalla de tipus ideològic, un combat de les idees, sobre el 
sentit de la diversitat, de la democràcia, de l’acolliment. Però també l’experiència 
europea indica que si la gent que viu situacions de pobresa, que viu en la precarietat 
més absoluta, té la percepció que hi ha uns competidors que venen de fora per la mi-
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gradesa dels recursos, s’exacerben els ànims, i d’aquest pòsit els demagogs en treuen 
partit per defensar la seva bandera i per polaritzar les societats.

I, per tant, la renda garantida és bona objectivament per atendre aquests casos de 
les persones nouvingudes, però també per crear aquest coixí que ens permet reaccio- 
nar; no és l’únic instrument, però és un instrument fonamental.

Jo crec que aquesta batalla inicial de les idees l’hem de jugar des del primer dia, 
però a mitjà i llarg termini són les estructures de la societat del benestar les que ens 
permetran contrarestar aquests efectes i evitar que els demagogs en treguin partit.

La presidenta

Moltes gràcies, diputat. Conseller, si pot ser molt molt breu contestant les quatre 
o cinc preguntes que li han formulat els diferents grups..., perquè anem molt justos.

El conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

D’acord, serem ràpids. Els decrets: crec que ho he intentat explicar. Ara mateix 
el que estem és en l’anàlisi de les al·legacions. En la part del consell de govern ja..., 
vull dir, estem «apretant» el gabinet jurídic central, que ara es diu d’una altra ma-
nera, però sempre ha tingut aquest nom, d’acord? (El conseller riu.) Em surt aquesta 
vena i no recordo ara com es diu, però... El gabinet jurídic central, perquè ja han fet 
tota la valoració de les al·legacions, que ens el treguin ràpidament, perquè llavors en 
aquell moment ja tirarem, i esperem que sigui molt en breu.

Sí que, en el reglament –i els ho he explicat–, ara mateix estem en tot el procés 
d’anàlisi de les al·legacions, i són al·legacions de pes. I crec que ens pertoca fer una 
bona anàlisi d’aquestes al·legacions perquè en surti un bon reglament; per això no 
m’arriscaré a donar-li una data. Hem fet tot el procés. Ara ha estat en exposició pú-
blica, les al·legacions són al·legacions de pes, molt tècniques, en molts casos, i molt 
jurídiques –tu veus que les al·legacions han estat fetes per advocats i advocades. 
I l’acabem..., la nostra voluntat és com més ràpid millor, però sí que crec que en el 
reglament no faríem una bona feina si no féssim una bona anàlisi d’aquestes al·le-
gacions.

Respecte..., jo hi ha vegades que –i ho sé, eh?– pot ser que m’expliqui fatal. No 
he dit que no s’ha fet comunicació per una qüestió del reglament, no; no he volgut 
situar-ho així. Sí que he situat que hi ha un àmbit que és un àmbit..., com que estem 
parlant de desigualtats de capital cultural i de capital relacional, això el que necessi-
ta és bàsicament..., no és tant –que s’ha fet– un programa de comunicació institucio-
nal, el més important no és aquest programa de comunicació institucional, perquè 
aquest programa de comunicació institucional té els mateixos problemes de barre-
res, de capital cultural i de capital relacional, sinó tot el treball específic entorn del 
teixit de xarxa amb les entitats de l’àmbit social i amb les administracions locals. 
I per això hem donat molta importància al fet del desplegament de les taules territo-
rials. Si m’he explicat malament, disculpin-me absolutament.

Respecte a les sol·licituds denegades i revisió. Nosaltres, en tot l’àmbit que es-
tem fent, en algunes coses podem anar a vegades..., és un departament que té moltes 
virtuts, però la virtut d’estar focalitzat i de tractar un únic tema no és la virtut del 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Però tot el treball que hem anat 
fent ja no és únicament amb l’assessoria jurídica del departament, sinó també amb 
el gabinet jurídic central, que té un altre nom, ja ens entenem... (veus de fons) la Co-
missió Jurídica Assessora. És que, amb això dels noms, a vegades ets perds. I estem 
treballant amb la Comissió Jurídica Assessora entorn d’aquesta petició que ens van 
fer, de revisar els temes. Igual que vam revisar de quina manera comunicàvem el no 
compliment de resolucions per elements que ens van situar. I ho continuarem fent, 
perquè qualsevol política ha de ser prou flexible per anar-se adaptant a aquestes ne-
cessitats.

I tota l’altra sèrie de preguntes que m’han fet, que ens han fet, i que amb el temps 
que teníem no teníem temps virtual de respondre, els les respondrem, no pateixin. 
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I sobre l’última part de la meva intervenció, una manera de justificar certes si-
tuacions és buscar... Hem de ser conscients que quan hi ha racisme, amb totes les 
dificultats, no es pot justificar, i, a partir d’aquí, ja som conscients de molt. També 
diré: es poden imaginar que, si hi han quatre mil nois d’origen estranger, infants i 
adolescents migrats sense referents familiars en aquest país, i que el tipus d’equipa-
ments que tenim són centres d’entre vint, vint-i-cinc, trenta-cinc, quaranta, (veus de 
fons), cinquanta, els d’emergència i tal, però és això... (Veus de fons.) Em permet, si 
us plau? (Pausa.) I ara mateix, que estem treballant molt en els pisos d’emancipació, 
que són pisos que comparteixen quatre, cinc..., hi han moltes més situacions d’abso-
luta convivència, de bon treball d’inclusió, de relació amb la comunitat, moltes més 
que no l’excepció. I el problema és que li donem sempre el punt a l’excepció. I en 
això hi hem de treballar conjuntament. Perquè ho tinc molt clar, eh?: d’això no me’n 
sortiré jo sol, ni molt menys, ni el departament sol ni el Govern sol ni els governs 
sols. Ho hem de fer tots i totes.

I agafo les reflexions que han situat tots.

La presidenta

Moltes gràcies, conseller i director general. Anem ràpids amb el canvi, perquè hi 
ha una altra compareixença i tenim poc temps.

La sessió se suspèn a un quart de dues del migdia i nou minuts i es reprèn a un quart de 

dues i onze minuts.

La presidenta

Bon dia de nou. 

Compareixença d’una representació de la federació Entitats Catalanes 
d’Acció Social per a informar sobre el desenvolupament de la renda 
garantida de ciutadania

357-00026/12

Primer de tot, en nom de la presidència i la Mesa d’aquesta comissió, demanar 
disculpes a la senyora Sònia Fuertes, en representació de la federació Entitats Cata-
lanes d’Acció Social, pel retard en l’inici de la seva compareixença. Quan vostè vul-
gui pot comparèixer. Té vint, trenta minuts per comparèixer, i després ja els grups 
li formularan preguntes.

Sònia Fuertes Ledesma (presidenta de la federació Entitats Catalanes 
d’Acció Social)

Bé, molt bé. Doncs moltes gràcies, i disculpes acceptades. També entenem que 
el tema és un tema molt important, i nosaltres agraïm molt el fet de poder dispo-
sar d’aquest espai i dedicar també un temps al que és la renda garantida. I entenem 
que també la compareixença del conseller en aquest sentit és una oportunitat per 
poder intercanviar el que cadascú de nosaltres pensa al voltant de la implementació 
d’aquesta mesura.

En aquest sentit..., m’imagino que estan cansades, cansats; són moltes dades, 
molts interrogants... Alguns, malauradament, possiblement tindran sensació de rei-
teració, però no pot ser d’una altra manera, perquè del que estem parlant és de la 
implementació. I també els haig de dir que per nosaltres, des d’ECAS, ha suposat 
un exercici arqueològic, perquè en aquest temps tan breu és veritat que hi han hagut 
moments diferents i moments on hem pogut a vegades incidir i promoure canvis i 
moments on això no ha estat tan possible.

En primer lloc, ens semblava que era interessant presentar molt breument 
ECAS, Entitats Catalanes d’Acció Social. Jo entenc que la major part de les perso-
nes que són aquí ens coneixen, però és important destacar que són cent deu entitats  
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que s’apleguen al voltant de tot el que és l’acció social, i, per tant, treballen per llui-
tar contra les desigualtats i la pobresa. En aquest sentit, la major part de les entitats 
que gestionaven la PIRMI, si no totes, formaven part de la nostra federació. Per tant, 
hem viscut amb molt interès i amb molt esforç també i molta dedicació tot el que ha 
estat aquest procés.

Per nosaltres també la incidència pública i la incidència política són molt relle-
vants. Des de la federació creiem que són la nostra responsabilitat i la nostra natura-
lesa missional, i des d’aquí és des d’on farem les nostres aportacions, no?

En primer lloc, hem de destacar per nosaltres una qüestió que és molt rellevant 
pel que fa a la renda garantida que té a veure amb la gènesi i constitució d’aquest 
procés com a resultat d’una iniciativa ciutadana. I nosaltres ho volem destacar, per-
què creiem que és un exercici no només necessari, sinó un exercici que ens situa a 
tots en un escenari diferent, no? Possiblement ens hem de felicitar i hem de celebrar 
que hi hagin iniciatives per part de la ciutadania que comportin una millora per a 
tota la comunitat.

Nosaltres –no podia ser d’una altra manera– vam formar part de tot aquest pro-
cés des dels seus inicis, també amb la recollida de signatures. I el que volem desta-
car d’aquest exercici és que va ser un exercici de consens, de generositat i de respon-
sabilitat política, i ho volem dir perquè creiem que és una bona pràctica a assenyalar. 
I em permetran que els digui, com diem en treball social, amb «carinyo» i amb fer-
mesa, que no sempre ens trobem davant d’exercicis de generositat i responsabilitat 
política. I, per tant, quan hi són, creiem que els hem de destacar.

Ha estat un procés molt dinàmic, i nosaltres primer volíem destacar tres re-
flexions –clar, el matí ha estat molt llarg i algunes ja han sortit, però...– que ens 
poden situar per ubicar el marc des del qual nosaltres entenem la renda garan-
tida.

En primer lloc, nosaltres pensem que és necessari impulsar la renovació i cons-
truir un país diferent amb capacitat inclusiva, amb equitat i amb justícia social. O si-
gui, per nosaltres aquest és el primer eix. La lluita contra la pobresa i les desigual-
tats és una tasca de tots i de totes, i ens en sentim corresponsables, i fem una crida 
als partits i a la ciutadania per treballar plegats per una societat amb més benestar 
per a totes les persones on la igualtat d’oportunitats per a tothom sigui una realitat. 
I aquest creiem que és l’objectiu previ d’aquest debat que estem fent de renda garan-
tida. No podem oblidar que la renda garantida volíem que fos una eina que contri-
buís a un canvi de model i a fer una societat diferent.

En segon lloc, nosaltres pensem que la prioritat pel que fa a l’estat del benestar 
s’ha de situar al centre de les polítiques. I ens preocupa molt que darrerament –i ja 
des de fa uns anys– s’argumenta la insostenibilitat d’aquest estat de benestar i s’afir-
ma que avui ja no és possible el seu manteniment. El que trobem són veus que soste-
nen que l’increment de la despesa social ha crescut en excés i que els poders polítics, 
víctimes de l’economia financera dominant, han de claudicar de la responsabilitat de 
ser garants dels drets de les persones i de la funció redistributiva que motiva el seu 
naixement, el naixement de l’estat de benestar.

Nosaltres aquí volem subratllar que per nosaltres –i ho diem sempre, però pen-
sem que és important reiterar-ho– les polítiques socials no són una despesa, són 
sempre una inversió. I, en aquest sentit, recordem que, de fet, Catalunya és de les 
regions de la Unió Europea amb menys treballadors als serveis socials, tan sols un 
8 per cent davant el 15 per cent de mitjana a la Unió Europea.

Des d’ECAS defensem un estat de benestar en el que els poders públics juguin el 
seu paper protector i garanteixin els mínims vitals als que la ciutadania té dret, tal 
com recullen les nostres lleis. Per tant, és obligat prioritzar aquelles polítiques so-
cials que ens permetin assegurar la cobertura de les necessitats socials bàsiques. I els  
volem dir que quan parlem de necessitats socials bàsiques nosaltres ja estem fent 
una concessió, perquè per nosaltres s’hauria de poder garantir l’accés també a la 
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promoció social, a la promoció cultural, a la participació a la vida política, a la vida 
cívica, comunitària, i al reconeixement simbòlic com a persones de la nostra comu-
nitat.

I, finalment, una altra qüestió que volem oferir per situar el marc és que per nos-
altres la pobresa és global. Darrerament estem assistint a una creixent compartimen-
tació de la pobresa; es parla de pobresa infantil, d’exclusió residencial, de pobresa 
alimentària, de treballadors i treballadores pobres. Nosaltres pensem que és evident 
que conèixer les manifestacions de la pobresa ens pot ajudar a segmentar millor les 
respostes, però en cap cas ha de servir per plantejar mesures pal·liatives, perquè la 
pobresa, finalment, és una.

La nostra experiència quotidiana ens mostra una visió molt més global de la po-
bresa que no és una realitat formada per parts inconnexes ni separades, sinó que 
afecta la persona de manera integral, incloent-hi el seu entorn i les seves relacions, 
i tots aquests elements s’interrelacionen i es condicionen mútuament. Per tant, les 
polítiques socials creiem que han d’estar orientades a promoure una transformació 
i no a pal·liar cadascuna d’aquestes suposades pobreses identificades de manera re-
activa i de manera parcial. No es dona, per tant, una resposta integral, i tampoc no 
es dona una mirada preventiva, o no es dona en la mesura que nosaltres creiem que 
s’hauria de donar.

Des d’ECAS volem un canvi en les polítiques socials perquè focalitzin la seva 
acció en resoldre la situació global de la persona i busquin respostes que ens perme-
tin també parlar de les causes de la desigualtat. Demanem superar, per tant, l’assis-
tencialisme –avui s’ha parlat d’assistencialisme– i les respostes parcials que no ens 
permeten oferir una atenció integral a la persona, posar-la al centre i, alhora, impli-
car també la comunitat.

Nosaltres pensàvem que era important fer aquest marc, perquè, quan estem 
parlant de tot el que té a veure amb la garantia d’ingressos, estem parlant també 
d’aquesta mirada sobre la societat que nosaltres creiem que hem de construir.

Ara entrarem ja en el que té a veure amb la renda garantida. En el primer mo-
ment, nosaltres vam ser, com la major part de les entitats socials, una entitat que va 
celebrar l’arribada de la renda garantida i que pensava que, a més a més, podia com-
portar un nou model de fer política social. Avui nosaltres tenim dubtes sobre si això 
ha comportat un nou model de política social.

I ara direm per què creiem que no ho ha representat fins al moment. Primer, 
perquè per nosaltres la garantia d’uns ingressos mínims, que ja estava recollida en 
l’Estatut, ha de ser l’element per lluitar contra la pobresa i combatre les desigualtats, 
cada dia més accentuades. Entenem que assegurar una renda mínima de subsistèn-
cia per fer front a les despeses de la vida quotidiana és un instrument educatiu –i ja 
s’ha dit– d’apoderament de la persona que li permet una certa autonomia econòmica 
i, alhora, li permet poder-se gestionar i assumir les seves pròpies responsabilitats.

Creiem que és convenient que la llei garanteixi uns mínims recursos per a la co-
bertura de les necessitats bàsiques, i valorem el caràcter suplementari de tot tipus 
d’ingressos econòmics i de prestacions. Ara bé, com dèiem abans, això pensem que 
encara no ha arribat a totes les persones que hauria d’arribar. Per tant, és un dels 
punts que nosaltres considerem que no ha comportat l’aplicació.

Tampoc no hem aconseguit la unificació dels ajuts en una única prestació ni 
una major racionalització de la gestió del sistema de prestacions socials. Això, si 
llegeixen el decret de la constitució de la comissió de govern, és una de les seves 
funcions, però és que, a banda de que sigui o no una de les seves funcions, això és 
una qüestió ja urgent i ineludible. No hi ha qui s’aclareixi, en el sistema que tenim 
de prestacions: tenim moltíssimes prestacions i és molt difícil accedir a elles. I, de 
fet, si segueixen les notícies –i entenc que sí–, no fa tant es parlava de que hi ha un 
terç –crec que ho recollia un diari, em sembla que era El País– de persones que no 
accedeixen a les prestacions a les quals tenen dret, i això és molt greu.
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Per tant, nosaltres demanem una transformació de les ajudes avui existents i de 
la seva gestió i cercar una racionalització i una major agilitat en la gestió. I som 
conscients –i s’ha dit també aquí– que hi ha una qüestió del que és la mateixa siste-
màtica –aplicacions, tecnologia, etcètera–, però creiem que això ja hauria de tenir 
un caràcter absolutament prioritari.

La seva simplificació, al nostre parer, ha de passar per eliminar la multiplici-
tat d’ajudes, que han de convergir en una única ajuda. Aquesta era la demanda que 
nosaltres fèiem i que nosaltres reiterem. I hauria de ser l’alternativa que permeti un 
canvi radical en les polítiques socials, i cada ciutadà i ciutadana hauria de disposar 
d’un únic expedient i d’un únic referent, no? Aquest és un tema que nosaltres hi in-
sistim i hi hem anat insistint.

I potser ha arribat l’hora, com estan cansats, de recomanar el llibre que ha sortit 
ara, Silencio administrativo, que segurament n’estan al cas, no?; l’ha escrit la Sara 
Mesa, que és una novel·lista, i parla també d’això. I nosaltres insistim, al final, que 
el procés d’explicar la història personal i subjectiva i d’anar accedint a diversos dis-
positius per obtenir prestacions genera un efecte no només de submissió o de cert 
control social, sinó que genera un efecte en la subjectivitat de la persona que després 
no l’ajuda per circular socialment. Creiem que hem de repensar tot aquest sistema de 
protecció i hem d’avançar cap a un sistema de protecció social integrat.

Tampoc no hem vist que la renda garantida hagi comportat un increment signifi-
catiu d’inversió en protecció social. Aquest és l’altre tema que nosaltres volem des-
tacar aquí. La inversió que fem en protecció social –i recordem que la protecció so-
cial funciona, hi han estudis que avalen que permet que la persona no estigui en una 
situació d’exclusió– està molt per sota de la resta d’Europa, i això és molt important 
que ho tinguem present, i està molt lluny del compliment dels acords de l’estratègia 
europea 2020. Nosaltres ja parlem moltes vegades de 2030, eh?; d’alguna manera, 
ja hem fet una certa també renúncia, malauradament, al que eren els objectius que 
ens vam plantejar.

No comprenem ni considerem adequada la poca importància que es dona a la 
capacitat transformadora d’una major inversió social. O sigui, per nosaltres és un 
fet incomprensible, que, sabent que aquesta protecció té un efecte en les persones, 
no s’estigui desenvolupant molt més. Creiem que, si realment volem aconseguir una 
societat més equitativa, hauria de ser un dels temes prioritaris, i no veiem que sigui 
prioritari, perquè finalment són els fets i no les paraules el que donen la mesura del 
que estem posant en cadascuna d’aquestes actuacions.

Ara ja començarem una mica amb aquest exercici més arqueològic que jo us he 
comentat que havíem fet com a federació. Nosaltres l’any 2015 ja vam redactar un 
llistat de propostes. Les volem recordar, perquè algunes d’elles són de plena vigèn-
cia amb relació a la qüestió que ens ocupa avui, que és la renda garantida.

En primer lloc, vam recordar que tenim un estatut de Catalunya que a l’article 
24.3 estableix el compliment de donar garantia d’uns ingressos mínims i el compli-
ment del reconeixement d’un dret individual a tota la ciutadania que ho necessiti.

En segon lloc, vam parlar, com he parlat jo ara fa un moment, de l’única prestació  
i de la importància o la urgència de racionalitzar la gestió del sistema de prestacions 
socials. Això ja ho vam dir en aquell moment.

Vam també incorporar el que eren instruments per a la capacitació i autonomia 
de les persones beneficiàries, més enllà de l’assoliment de la prestació; veure com 
fèiem aquest treball d’acompanyament, que no és només poder obtenir la renda, que 
per se és molt important.

Vam insistir –i aquest és un fet que també hi volem insistir molt, especialment 
avui– en la importància d’impulsar realment un treball interdepartamental que per-
meti la transversalitat de les mesures i dels temes que treballem a nivell social, no? 
Nosaltres a vegades tenim la sensació de que interlocutem amb un govern fragmen-
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tat, i entenem que les unitats funcionals administratives dels departaments responen 
a una lògica –ho entenem, òbviament–, però al final pensem que el Govern és un.

Sabem, per exemple, que la renda garantida no resoldrà els problemes d’habitat-
ge, i, per tant, creiem que això s’ha de poder abordar no només amb el departament 
d’habitatge, sinó que s’ha de poder abordar com una qüestió de govern. Ara fa un 
moment estàvem parlant dels joves sense referents familiars, i a vegades quan lle-
geixes les notícies sembla que aquests joves siguin una qüestió que té a veure amb 
la DGAIA, no?, i nosaltres creiem que hem de poder treballar en les qüestions com 
a govern.

I hem de poder també cercar altres models, no? He insistit en la qüestió de l’ha-
bitatge perquè, finalment..., és evident que la renda garantida, d’altra banda, ni pot 
resoldre les qüestions d’habitatge ni pot resoldre la precarietat laboral, i això també 
ho hem de tenir present per no sobreresponsabilitzar o sobreexigir a uns professio-
nals que no poden tampoc o no tenen capacitat de maniobra cap a aquestes dues 
qüestions. Per tant, ens ho hem de prendre com una qüestió de govern.

El caràcter suplementari de la prestació implica contemplar totes les possibles 
prestacions no contributives. Això ja ho vam dir el 2015.

I és cert, com s’ha dit aquí, que en moltes qüestions nosaltres hem pogut anar 
treballant i hi hem pogut introduir algunes qüestions. Ja assenyalàvem la importàn-
cia d’evitar les pràctiques fraudulentes al mercat laboral en el marc de l’economia 
submergida, i som conscients que en aquest sentit s’han fet molts esforços pel que fa 
també a la inspecció. Jo crec que tots som absolutament conscients de que és molt 
important evitar el frau en qualsevol prestació. Ara bé, també som conscients que es  
parla a vegades molt més del frau que de la incidència real que té el frau, i això  
és perquè encara estem en un model de relació amb la ciutadania que és un model 
«de la sospita», si m’ho permeteu.

És urgent crear activitat perquè la ciutadania no resti passiva i pugui trobar al-
tres alternatives d’actuació, no?, i pugui participar en la comunitat. Perquè aquí els 
volem fer una reflexió: la millor política social és l’ocupació. És evident que molta 
gent vol treballar i que quan accedeix a una feina la seva vida canvia. Això és evi-
dent. Ara bé, nosaltres també som conscients que determinades persones en situa-
cions de vulnerabilitat tenen moltíssimes dificultats per accedir a ocupació, i també 
som conscients de que no podem dir que la millor política és l’ocupació i ocupació 
a qualsevol preu, i, per tant, una qualitat d’ocupació que sigui molt baixa. També 
tenim treballadors i treballadores pobres, i, per tant, aquesta reflexió l’hem de poder 
fer, i fins i tot al segle xxi hauríem de fer més reflexions sobre com està canviant el 
món del treball. En tot cas, el que nosaltres hem de poder oferir és un espai per a la 
vida comunitària i per a la mateixa identitat que no passi només pel treball.

Ja vam dir que havia de ser una prestació flexible, que s’adaptés a la realitat de 
cada persona, i que havíem d’entomar un tema que nosaltres entenem que és urgent 
i que s’ha parlat aquí, que és l’índex de renda de suficiència, que, si no ens equivo-
quem, ja porta uns vuit anys congelat, no? Llavors, realment, si estem parlant de 
prestacions, hem de poder parlar de l’actuació de l’índex.

Després, hi han altres qüestions que vam aportar, com tota la qüestió de la resi-
dència regularitzada i les dificultats que hi havia a vegades per al mateix empadro-
nament. Nosaltres crèiem que aquest era un tema molt important, perquè, si no, hi 
havien algunes persones que les vèiem sotmeses a una doble exclusió.

I també ens fa molta por i ja insistíem en aquest mantra, a vegades, del suposat 
efecte crida, que no s’acompanya de cap estudi que el demostri ni l’avali, no? I, per 
tant, nosaltres pensem que també és una cosa que hem de manejar amb moltíssima 
prudència.

Llavors, això va ser el que nosaltres vam presentar en aquell moment. I també 
els volia destacar el que nosaltres vam reconèixer, d’entrada, que crèiem que eren 
elements clau.
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Per nosaltres, un dels elements clau és que és el reconeixement d’un dret subjec-
tiu que no està subjecte a disponibilitat pressupostària, no? Aquí s’ha parlat de les 
possibles dificultats que això pot comportar des de la gestió o, fins i tot, a vegades, 
de com això pot generar certes tensions, però nosaltres creiem que aquest punt és 
irrenunciable i és molt important que el tinguem present. Vull dir, la renda garanti-
da ha de poder ser un dret subjectiu que arribi a tothom que reuneixi les condicions 
i criteris per accedir-hi.

L’edat com a factor que dona dret: nosaltres –i això també ha canviat amb el 
temps– ja vam dir que potser una situació que volíem revisar era el fet d’accedir a 
la renda a partir dels divuit anys, no? Certament, hem pogut introduir algunes cir-
cumstàncies que ho faciliten, i també per nosaltres és un tema important.

L’acreditació de la residència legalitzada a Catalunya a dotze mesos, que ens va 
semblar que al final vam poder establir un període que podia ser raonable, però les 
entitats detectem i detectàvem ja llavors moltíssimes dificultats per aconseguir l’em-
padronament d’algunes persones. Llavors, ho volem destacar, perquè, finalment, si 
nosaltres tenim moltes dificultats per empadronar, aquest requisit no es pot complir, 
no? Per tant, és un contrasentit.

Un altre tema que ja vam assenyalar llavors i que és un tema important era tot el 
que era la incorporació a renda garantida de les persones que fins llavors percebien 
la PIRMI, no?, i el que podia comportar quan es revisaven els seus casos en base als 
nous criteris. Nosaltres hem vist que en alguns casos això ha pogut afavorir una des-
vinculació i creiem que és molt important tenir-ho en compte, perquè estem parlant 
de persones en situació d’extrema vulnerabilitat.

L’altra qüestió que volem destacar és el paper de les entitats socials pel que fa 
a l’acompanyament en tot el cicle del procés. Nosaltres pensem que les entitats so-
cials, de fet, acompanyen –o sigui, estem parlant de reconèixer aquest rol– les per-
sones abans de l’obtenció de la prestació, durant i a la possible sortida de la pres-
tació. I creiem que aquest acompanyament és molt important i que, per tant, ha de 
ser àmpliament recollit. Certament, s’està treballant en recollir-ho en el reglament, 
però nosaltres en aquest punt som ambiciosos i creiem que s’hauria de poder reco-
llir encara més.

I, alhora, s’hauria de pensar també en què passa amb aquelles persones que, tot i 
seguir un pla d’inserció, possiblement tenen moltes dificultats per accedir al mercat 
laboral, i com podem introduir altres tipus d’acompanyament no en clau de contra-
prestació. Això ho hem dit altres vegades: no estem parlant d’una contraprestació 
a la renda, sinó que estem parlant de veure com garantim la seva circulació social.

Moltes de les nostres entitats que treballaven ja amb beneficiaris de la PIRMI i 
ara de la renda garantida es troben que no se’ls reconeix la competència o l’expe-
riència per gestionar els expedients o les accions complementàries, cosa que sí que 
passava en el tema de la PIRMI. I aquest és un altre tema que nosaltres hi volem 
insistir.

L’accessibilitat a l’ajuda. Bé, aquesta és l’altra qüestió que per nosaltres és abso-
lutament rellevant. S’ha parlat aquí, s’ha parlat fins i tot de dades que nosaltres ja 
coneixíem, que va aportar en el seu dia també Creu Roja, i nosaltres contra el que 
volem alertar és contra l’efecte Mateu, que és un efecte conegut en serveis socials, i 
és que aquell que té més és qui acaba rebent més, no? I per què volem alertar contra 
això? Perquè el que veiem cada cop més, i en els estudis ho podem copsar també, 
és que la gent que es troba en situacions de més exclusió no arriba a les prestacions. 
I això és així. O sigui, no aconseguim que es puguin apropar al sistema, i hem de 
pensar com ho fem perquè aquestes persones hi puguin accedir, perquè finalment 
són una part molt important dels destinataris i destinatàries d’aquesta mesura.

L’aplicació de la llei, i sobretot en un primer moment, ens ha mostrat una manca 
de claredat en la informació rebuda per part de les persones beneficiàries i una gran 
complexitat en el procediment a seguir que moltes vegades hi ha dificultat l’accés. 
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Això s’ha anat treballant i en alguns casos s’hi ha pogut introduir alguna millora, 
però certament ha estat un dels temes complexos –d’altra banda, malauradament, no 
exclusiu de la renda garantida, eh?

També ens preocupa la manca d’agilitat en respondre a les sol·licituds de moltes 
persones que atenem als nostres serveis i coneixem que pateixen problemàtiques so-
cials molt molt greus.

Nosaltres ens voldríem equivocar, però nosaltres creiem que ens costa avançar 
cap a un model que pivoti al voltant dels drets de la ciutadania, i pensem que enca-
ra estem en el model de la sospita, en el model paternalista o en el model assisten-
cial, no? I creiem que, realment, només ubicant en l’esfera dels drets el fet que la 
ciutadania hi pugui accedir podrem canviar aquest model; si no, serà realment molt 
complex.

Fins ara hem destacat allò que no ha representat la renda garantida. Ara destaca-
rem també algunes valoracions que ECAS va fer en un primer moment en la seva re-
lació amb el que va ser tot el procés, no? Aquí s’ha parlat també, en aquest sentit, de 
la representació de la Taula del Tercer Sector, que òbviament nosaltres en formem 
part, però nosaltres com a ECAS també vam demanar en més d’un moment, senzi-
llament perquè les entitats havien gestionat la PIRMI i tenien l’expertesa i coneixi-
en bé de què estaven parlant, poder tenir accés a una comunicació molt més fluida.

En un primer moment, la manca d’informació cap a les entitats va ser destacable. 
L’adequació al sistema de gestió..., va ser tot un canvi de gestió, i nosaltres entenem 
que un canvi de gestió va més enllà de la mateixa voluntat dels professionals, que no 
ho posem pas en qüestió, sinó que significa introduir una dinàmica de treball nova. 
I som conscients que això va comportar molts esforços, però també va tenir uns 
efectes a vegades de certa ineficiència, en un primer moment.

En un principi, també, ràpidament vam veure tot el que tenia a veure amb la in-
compatibilitat amb els ajuts a l’habitatge, i, clar, és un absolut contrasentit, vull dir... 
És que a Barcelona una habitació costa 450 euros, i un lloguer, si tens sort, són vuit-
cents o nou-cents euros. És que parlem d’això, al final, no? Realment, si no podem 
fer compatibles els ajuts a l’habitatge, com s’han fet compatibles al País Basc, per 
exemple, no ens en sortirem, o no serà una eina per apoderar les persones.

Tota la qüestió de les persones víctimes de violència de gènere o persones sense 
llar, que finalment en una proposició de llei, en aquest cas, del PSC, s’hi va poder 
introduir alguna rectificació. Tot el que tenia també a veure amb els joves que pro-
venien de centres tutelats, però no només: joves en situació de desemparament, que 
finalment també es va poder recollir.

Vam ja assenyalar tot el que era el criteri de retroactivitat per a les persones que 
feia un temps que havien sol·licitat la renda. Tot el que tenia a veure amb la suspen-
sió de la renda quan s’accedia a una ocupació, que és veritat que és un tema en què 
hem pogut introduir millores i que hem pogut canviar.

Vam introduir alguna qüestió de què nosaltres vam alertar també de seguida so-
bre famílies monoparentals, perquè pensàvem que havien de ser ateses d’una mane-
ra especial. O sigui, la pobresa a Catalunya està afectant sobretot els joves per sota 
de setze anys i les famílies monoparentals, sovint encapçalades per una dona. Vull 
dir, al final això requereix un abordatge que sigui específic.

Vam parlar també del tema de l’itinerari laboral, que no tothom hi podrà accedir 
segons les condicions, perquè a vegades hi han situacions personals molt difícils i 
hi poden haver concomitàncies en un diagnòstic: salut mental, un consum actiu de 
drogues..., moltíssimes situacions d’exclusió que fan que això no sigui tan fàcil.

I vam veure també que existia un buit legal, que s’ha explicat quan s’ha explicat 
tota la qüestió del SEPE, pel que feia a renda garantida i receptors d’altres presta-
cions.

També vam detectar molt ràpidament, des del principi, tot el que tenia a veure 
amb unitats familiars que estan convivint sota el mateix sostre al mateix habitatge, 
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i aquest ha estat objecte d’un debat apassionant i interessant. I és veritat que per a 
ningú de nosaltres entenc que és una situació òptima, però a vegades és una situació 
de sortida que permet que aquestes persones puguin viure en unes certes condicions, 
i, per tant, hem de ser flexibles. Hem de garantir que realment en aquell habitatge 
hi han dues unitats familiars i no s’estan donant altres casuístiques, òbviament, evi-
dentment, però tenim els mecanismes per fer-ho, i no pot ser que la persona s’acabi 
adaptant a la prestació i no siguem nosaltres els que ens acabem adaptant a la seva 
situació, que, a més, recordem que és una situació no volguda per aquesta persona.

Penso que, bàsicament –estic anant una miqueta ràpid, perquè entenc que també 
ja se’ns ha fet també una mica tard–, són aquests, els aspectes que nosaltres ja vam 
identificar.

I, pel que fa al reglament, nosaltres hem presentat una sèrie d’esmenes, que no els 
llegiré –perquè, a més, a aquestes alçades també seria una lectura possiblement una 
mica densa–, però que nosaltres posem a disposició i que pensem que afecten so-
bretot –les que nosaltres hem destacat– en la qüestió de l’habitatge, en la qüestió de 
l’empadronament, en la vinculació a serveis socials, en el rol de les entitats... Vull dir,  
tot el que nosaltres ja havíem identificat i no hem aconseguit, d’alguna manera, veu-
re recollit en el reglament és el que nosaltres hem aportat.

Per destacar-ho molt ràpidament, hem parlat de que tot el que són els ingressos 
de les esmenes de reglament per sota el llindar de l’IRSC haurien de ser compatibles 
amb renda garantida; això és un article..., l’article 5 del capítol I. Hem introduït la 
compatibilitat amb altres ajuts a l’habitatge, com l’ajut al lloguer; és el capítol I i ar-
ticle 7. I som conscients que això és un tema que pot ser complex, però nosaltres no 
farem renúncia ni dimissió d’aquest tema; és la nostra missió, a més a més, entenem.

Hem parlat també de les unitats familiars al mateix habitatge, que estan reco-
llides a l’article 8; de la qüestió dels divuit anys quan no hi ha empadronament; de 
quin és el rol de les entitats del tercer sector social, no?, que pensem que han de tenir 
un reconeixement pel que fa a tot aquest itinerari. I també hem parlat d’agilitar els 
processos per tornar a trametre la prestació si s’ha suspès per obtenció d’ocupació a 
temps total per més de trenta dies, no?, que és un tema que també ha sortit al llarg 
del matí i és un tema que també hem pogut treballar.

Per tant, el que sí que us podem transmetre és que han estat situacions molt dinà-
miques, moments molt dinàmics, on hem pogut anar aportant el que nosaltres con-
sideràvem que era prioritari per a les persones que reben la renda garantida i el que 
ens podia afavorir per fer un canvi de model. I hem anat assolint alguns canvis, si bé 
amb certes dificultats –bàsicament, moltes ja s’han assenyalat aquí.

Nosaltres, per concloure, sí que volem fer unes recomanacions de caire global, 
no?, i les hem dividit en quatre eixos.

En primer lloc, amb relació a les possibles millores de la llei, creiem que s’han 
de revisar els aspectes que hem anat parlant avui al matí i que alguns he assenyalat 
–pràcticament jo crec que tots– que ja havien sortit. Aquest és un dels temes. I pen-
sem que aquí hem de ser valents i hem de ser responsables. Hem de fer autocrítica 
–també s’ha dit aquí– i potser –per què no?– hem de revisar algunes qüestions de la 
llei. Nosaltres seria aquesta, la posició que defensaríem des d’ECAS. Quan revisem 
la llei, hi hem d’introduir la perspectiva de gènere de manera transversal i clara, per-
què no la hi tenim introduïda, i això es pot percebre en moltes de les mesures que 
afecten directament les dones, a banda d’invisibilitzar, evidentment, la seva manca 
d’autonomia econòmica.

Amb relació a la gestió, bé, pensem que s’ha fet un acompanyament als profes-
sionals, però realment som conscients que ha comportat un canvi no només en les 
seves funcions, sinó en l’encàrrec que els estem fent ara. I, per tant, creiem que se’ls 
ha de poder acompanyar des de mecanismes formatius i potser de supervisió.

Hem de millorar el compliment de terminis fixats. Hem de fer que el procés ad-
ministratiu sigui més ràpid. Hem de vetllar per una correcta aplicació de criteris 
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establerts, no? I sabem que hi han hagut esforços en aquest sentit, però pensem que 
segurament escau fer una revisió de manera exhaustiva d’algunes denegacions o de 
les denegacions.

Hem d’agilitar el disseny del pla social individualitzat i hem de poder-lo avaluar 
i compartir per veure què està passant amb aquest pla individualitzat. I hem d’evitar, 
en la mesura del possible, la sol·licitud d’informació que l’Administració pugui ob-
tenir sempre que la persona l’autoritzi, i això sabem que també ho estan treballant, 
però per nosaltres també és molt important fer d’aquest procés un procés més fàcil.

La presidenta

Hauria d’anar acabant...

Sònia Fuertes Ledesma

Ja me’n queden dos. (L’oradora riu.) Amb relació a la ciutadania, és evident que 
un dels temes és que hem de poder facilitar l’accés a la renda garantida a totes aque-
lles persones que compleixen criteri, i aquí hem de veure quines actuacions fem. 
Hem de contemplar clarament l’especificitat de les dificultats de les persones més 
vulnerables, perquè aquestes persones sovint estan allunyades de determinats cir-
cuits. Simplificar els procediments i donar comunicació clara i que, a més a més, 
sigui intel·ligible, comprensible, que es pugui entendre, no?; determinades respostes 
–«vostè no compleix»– pensem que no són admissibles, que les hem de poder deta-
llar. Avaluar, hem dit, els plans d’inserció, però analitzant el desistiment també, què 
és el que passa en aquest procés.

I ja, finalment, amb relació a la governança, jo aprofito per dir-los que, en gene-
ral, tenim una cultura política que té un recorregut de millora pel que fa a la gover-
nança molt interessant, eh? I això és una manera molt «carinyosa» de dir-ho, també, 
perquè ja és molt tard, però... Hem de millorar la nostra governança. O sigui, la par-
ticipació, perquè sigui al final executiva i perquè hi hagi una participació real dels 
agents socials, s’ha de dotar de metodologies clares de transmissió d’informació, de 
compartir formació, de fer calendaris, d’establir indicadors d’avaluació i de, final-
ment, poder-ho avaluar tot plegat.

I pensem que aquest és el camí cultural que estem fent. Pensem que no tenim 
aquesta pràctica, cap de nosaltres –potser nosaltres també hem d’aprendre, eh?, a 
insistir-hi molt més i a fer-hi molta més millora–, però per nosaltres la governança 
és clau. Ens hem de poder reconèixer com a agents socials i ens hem de poder dotar 
d’espais on generem confiança mútua.

Nosaltres confiem que podrem introduir canvis en la renda garantida. I, en tot 
cas, sí que volíem destacar avui que per nosaltres és una política social importantís-
sima i que no defallirem fins que aconseguim certes millores.

Gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, senyora Fuertes. Ara és el torn dels grups parlamentaris. En pri-
mer lloc, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Té la paraula la diputada Noemí de 
la Calle.

Noemí de la Calle Sifré

Gracias, presidenta. En primer lugar, quería agradecerle a la compareciente, la 
señora Sònia Fuertes, como miembro de la ponencia que trabajó en la ley, el reco-
nocimiento que ha hecho a todos los grupos parlamentarios, porque es cierto que 
todos –todos– tuvimos que hacer concesiones para poder llegar a un acuerdo y tra-
bajamos duro para ello.

Y nunca me cansaré de decir que me siento muy orgullosa de haber participado 
en la ponencia de esta ley, porque es una ley que tiene cabida en esa España en la 
que algunos soñamos, por la que luchamos desde las instituciones, porque creemos 
en ese estado social que trabaja por impulsar la economía, por garantizar la igual-
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dad de oportunidades y que, a su vez, no deja en la cuneta a aquellos ciudadanos 
que más lo necesitan y que pone en sus manos unas herramientas para volver al 
mercado laboral.

Y, en relación con estas herramientas, se ha hablado de los planes de inserción 
laboral, pero es que no quiero que nos olvidemos de que la ley de lo que habla es de 
inserción social y también laboral, no solo habla de inserción laboral. Y, concreta-
mente, de lo que habla es de planes de activación e inserción. La ley habla de facilitar  
itinerarios, acciones y servicios de inclusión e integración social para las personas 
que necesitan acompañamiento y apoyo de carácter social, así como políticas acti-
vas de ocupación, y de que los planes de trabajo definen que las acciones específicas 
se tienen que adaptar a cada persona, a cada miembro de la unidad familiar. Esto 
es lo que dice la ley.

Entonces, yo me planteo que, para que esta ley sea eficaz, no se puede pervertir 
por el camino. Por un lado, a las personas que están cronificadas, que a lo mejor no 
pueden acceder a un trabajo ahora mismo, se les tiene que hacer un plan de inser-
ción social, y estamos olvidando esos planes. Y, luego, centrados en la persona: a 
lo mejor una persona no necesita ir a un curso, lo que necesita es que a lo mejor la 
ayuden con la conciliación, porque tiene una persona en casa y lo que necesita es so-
lucionar el problema de conciliación para poder dedicarse y centrarse realmente en 
buscar el trabajo. No necesita más formación, porque igual ya la tiene, o a lo mejor, 
pues, hay trabajo de su ámbito y lo puede encontrar, pero lo que necesita es tiempo 
y oportunidades para poder hacerlo.

Quiero hacer inciso en esto, porque creo que hoy no se ha hecho mucho y creo 
que es una parte de la ley que estamos olvidando, y es un mal endémico que tene-
mos en Cataluña, particularmente –y en más lugares, pero particularmente–, porque 
se aprueban leyes que son muy necesarias, y algunas que han sido pioneras en de-
rechos sociales, pero que se terminan convirtiendo en papel mojado porque, una de 
dos, o se guardan en un cajón y no se despliegan, o el despliegue, pues, no termina 
de aprovechar todo el potencial que tiene la ley, como es en este caso.

Yo sé que es una ley..., corrimos mucho para aprobarla, porque sabíamos que 
había muchas personas que lo necesitaban. ¿Que podríamos haberlo hecho de otra 
manera? Puede ser, pero creo que tal y como está todavía..., o sea, es muy útil. Yo 
creo en esta ley. Y para que esta ley sea efectiva lo que tenemos que hacer es creér-
nosla y dotarla de los recursos humanos y económicos necesarios para garantizar 
los derechos que recoge.

Gracias.

La presidenta

Moltes gràcies, diputada. És el torn del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 
Avançar. Té la paraula el diputat Raúl Moreno.

Raúl Moreno Montaña

Gràcies, presidenta. Agrair la compareixença de la senyora Sònia Fuertes. Vam 
demanar aquesta compareixença fa ja uns mesos, també amb relació a l’informe que 
van presentar vostès de l’aplicació de la renda garantida de ciutadania, que recollia 
algunes coses que vostè ha parlat, també que hem parlat entre nosaltres, entre altres 
coses, problemes de la gestió administrativa lenta, que es demanava documentació 
que ni tan sols estava prevista a la llei, que l’Administració –és una cosa fantàstica, 
això– demana papers que té la mateixa Administració, és a dir, l’Administració de-
mana a l’usuari, al sol·licitant, informació que ja té, i això també –no només per a la 
renda garantida de ciutadania, ens passa amb moltíssimes altres prestacions– és una 
cosa que en algun moment hi haurem d’intentar posar ordre per facilitar a la gent, 
doncs, la seva tramitació, no?

Algunes coses que ha dit, perquè vostè ha fet una reflexió general molt interes-
sant, no? Feia referència al mapa de prestacions. És veritat que un dels objectius 
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d’aquesta llei era fer-ho més fàcil, i que, per tant, concentréssim diverses prestacions 
en aquesta renda garantida de ciutadania. Això no ha passat. Continuem tenint les 
177 prestacions diferents que té Catalunya, amb els seus condicionants, els seus re-
queriments, i, en tot cas, les 178, perquè quan es va fer aquest mapa no hi havia la 
renda garantida de ciutadania, i, per tant, n’hi hem afegit una altra de nova, sense 
simplificar cap al ciutadà la possibilitat de fer més senzill l’accés a aquestes presta-
cions, no?

En l’evolució de la llei, nosaltres..., era molt difícil poder fer que una llei tingués 
en compte totes les casuístiques que es podrien donar, més quan parlem de situa-
cions d’exclusió social, que poden venir no només per una qüestió d’insuficiència 
econòmica, sinó per moltíssims altres elements. I, per tant, hi havia un article que 
ens semblava molt interessant, dedicat als professionals i a les professionals que hi 
treballen, que és el 7.3, si no ho recordo malament, que és donar una certa llibertat 
al professional perquè, quan es troba davant una situació en la qual possiblement 
no es compleixen tots els requisits, es pugui donar la renda garantida de ciutada-
nia, perquè és que, si no, era impossible, o fèiem una llei de dues-centes pàgines o 
no acabaríem mai –i ni tan sols amb les dues-centes pàgines– de donar-hi resposta. 
Voldria saber quina és la seva opinió respecte a com es pot desenvolupar aquest ar-
ticle, perquè això sí que té a veure amb els professionals i amb les entitats. 

Vostè té la sensació d’interlocutar amb un govern fragmentat; nosaltres ja portem 
temps, també, compartint aquesta sensació, i, en tot cas, més enllà de la sensació, 
el que denota és una manca de coordinació que al final afecta també el ciutadà i la 
ciutadana. La necessària posada en marxa de l’expedient social..., és a dir, la gent 
hem de poder tenir un expedient social, compartit si pot ser amb un expedient de 
salut. És a dir, hem de tenir un lloc on ens diguin quines han estat les prestacions i 
la nostra intervenció social, si és que l’hem tingut.

I, com haig de ser molt breu –i acabo ja–, em sembla molt interessant el tema 
de compatibilitzar les prestacions amb les prestacions d’habitatge, la renda garanti-
da amb les prestacions d’habitatge. Això va ser un tema que el Govern no va voler 
parlar de cap de les maneres, i era una de les condicions importants, no? I possible-
ment..., jo vull saber si això vostè considera que és un dels canvis més importants 
que podríem afegir a la llei a través d’una lectura única per tal de poder posar-ho 
en marxa, no?

I, sincerament, doncs, agrair-li –no li puc fer algunes preguntes més que tenia– la 
seva atenció i la seva tasca, a vostè i a totes les entitats que representa.

Moltes gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, diputat. Ara és el torn del Grup Parlamentari de Catalunya en 
Comú Podem. Té la paraula la diputada Marta Ribas.

Marta Ribas Frías

Gràcies. Bé, agrair la compareixença i tota la feina que van fent. Molt d’acord 
amb tots aquests aspectes més concrets que plantejaven, que han estat treballant, 
no?, en intentar fer el reglament i que ara també, doncs, intenten afegir via al·lega-
cions i amb el debat que es faci a posteriori. Nosaltres n’hem fet alguns d’aquests, 
també, via al·legacions; d’altres són més de fons del mateix dret subjectiu, que cre-
iem que queda tocat, no?, en alguns aspectes del reglament.

Posar-me a disposició, bàsicament, senyora Fuertes, perquè crec que ara, en la 
fase en què estem, serà important veure quina és la resolució que es fa de les al·le-
gacions del reglament, com acaba aquest reglament, confiar que potser n’acabarà 
sortint un bon reglament; i, si no es així, en aquells elements que creguem millora-
bles, doncs, posar-me a disposició, perquè crec que podem fer aliances per intentar 
encara resoldre algunes d’aquestes qüestions. Potser algunes d’aquestes les haurem 
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de resoldre via modificació de la llei. Per tant, nosaltres també estem disposats a fer 
autocrítica per a la modificació necessària de la llei.

El que sí que crec és que, en el moment que estem, ens cal veure un reglament 
tancat i veure què s’ha resolt via reglament. Perquè tampoc cal modificar en la  
llei coses que es poden resoldre via reglament, perquè estaríem al final barrejant 
procediments que no pertoquen, i segurament és més ràpid, i, per tant, millor per a 
la ciutadania afectada, que ho fem via reglament.

Destacar també..., bé, alegrar-me i felicitar-la per aquesta lectura més de fons, 
no?, que ens feia, no només d’allò positiu de la llei, d’allò que molts, des de llocs 
diversos, vam valorar d’aquesta ILP, de la proposta, i després de la llei que va sor-
tir del Parlament, sinó també de què ha fallat en aquesta llei, que no s’està arribant 
a tothom qui cal. Jo ho deia també en la meva intervenció prèvia, per mi aquest és 
l’element de fons: la llei té uns objectius que no s’estan complint. Que no vol dir que 
la llei sigui dolenta ni que els que sí que s’han aconseguit no s’hagin de posar en 
positiu, però no s’està assolint l’objectiu principal, que és que hi hagi una garantia 
de rendes mínimes molt bàsiques per a la pobresa extrema. És que és severa, no? 
Vull dir, és això.

També és cert..., l’objectiu d’una modificació de la racionalització de les presta-
cions; això també estava en el fons de la renda garantida de ciutadania i no ho hem 
aconseguit.

I, evidentment, no hi ha hagut l’increment significatiu d’inversió social que crè-
iem que podia comportar, no?, la renda garantida de ciutadania. Saben que per nosal- 
tres aquest és un tema prioritari. Al final això és un element de voluntats polítiques, 
de prioritats que es fixen amb aquestes voluntats polítiques, i per nosaltres aquests 
temes, la lluita contra la desigualtat i per l’equitat i, per tant, per tots els recursos 
que calen en aquest sentit, són la nostra prioritat, no només perquè cal l’estat del 
benestar que teníem, sinó perquè cal revisar-lo, perquè cal millorar-lo, perquè cal 
incrementar-lo. Cal revisar-lo per fer-lo més efectiu, perquè moltes de les inversions 
que s’estaven fent de les prestacions que existeixen en realitat no són efectives, no 
s’està arribant a on toca, no s’està sent útil per a l’equitat. I, per tant, en aquest sen-
tit, que saben que hi coincidim, doncs, comptin amb nosaltres per al que puguem 
continuar fent.

Només li volia plantejar –perdó, acabo– una última pregunta. Un dels elements 
que per nosaltres també va ser essencial d’introduir en la llei va ser tenir la perspec-
tiva de la pobresa infantil. No volem fragmentar la pobresa, però un dels elements 
de preocupació era la pobresa infantil, i en aquell moment vam aparcar el debat 
d’una prestació per a la infància introduint els cent euros per infant a càrrec en la 
renda garantida de ciutadania. No en veiem resultats. No veiem resultats en aquest 
sentit, amb la renda garantida de ciutadania, i, per tant, què creuen vostès que seria 
més útil ara mateix? Vull dir, si veuen alguna modificació possible via renda garan-
tida de ciutadania perquè realment ataquem de forma eficient la pobresa infantil, o 
si hauríem de recuperar el debat de la prestació de la PEUC.

La presidenta

Moltes gràcies, diputada. És el torn del Subgrup Parlamentari de la CUP - Crida 
Constituent. Té la paraula el diputat Vidal Aragonés.

Vidal Aragonés Chicharro

Gràcies, presidenta. Senyora Fuertes, un triple agraïment: el primer, per les re-
comanacions concretes que fa, perquè moltes vegades és cert que discutim, ens cri-
tiquem, però no fem recomanacions concretes. Vostè ens parla de perspectiva de 
gènere, ens parla de la necessitat d’una tramitació més ràpida, ens parla sobretot  
de complir els criteris establerts, i estem parlant de la renda garantida de ciutadania.

Segon agraïment, amb relació a l’anàlisi que fa: ens diu d’una manera molt clara 
que les polítiques socials no són una despesa, sinó que són una inversió. Si assumís-
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sim això des d’un punt de vista polític, evidentment estaríem en una altra realitat. 
I també, la necessitat que tenim, i com a anàlisi, d’anar a racionalitzar el sistema 
de gestió, però també la unificació de prestacions, que poguéssim tenir una carte-
ra única i unificada per tenir clar, a més, quin és el camí i quines són les diferents 
possibilitats.

I tercer agraïment: en la seva ràpida i accelerada intervenció ens ha fet una gran 
recomanació, que és el llibre de Sara Mesa. Em permetrà que en posi com a refe-
rent també una altra, que no és un llibre, sinó que és una pel·lícula, que és I, Daniel 
Blake, que ens permet veure –una pel·lícula de Ken Loach–, doncs, tota la gestió 
neoliberal de les prestacions socials i com s’aconsegueix que no s’arribi a tenir una 
prestació, on se’ns avança el que és l’expressió concreta del que hem viscut en aquest 
país. Es tracta, en tot cas, d’una dona sense habitatge, discapacitada i que veu com 
se li anuncien unes prestacions que no arriben mai, i l’enfrontament respecte a una 
societat que creu que hi ha moltes prestacions.

Això sí, per desgràcia, potser a dia d’avui estem en una altra novel·la de Sara 
Mesa, que és Un incendio invisible, aquella realitat en la qual, doncs, tenim una ciu-
tat que es va abandonant i algú que aguanta allà de qualsevol manera.

Moltes gràcies, i triple agraïment.

La presidenta

Moltes gràcies, diputat. Ara és el torn del Grup Parlamentari Republicà. Té la 
paraula el diputat Jordi Albert.

Jordi Albert i Caballero

Bé; moltes gràcies, presidenta. Sempre és un plaer, senyora Fuertes, escoltar-la. 
En poc temps l’hem pogut escoltar perquè també va tenir una compareixença en el 
marc de la ponència de la Llei de contractes de serveis d’atenció a les persones. Sap 
que compartim moltes de les coses que diu, entrant al que voldria que fos aquesta 
llei, la Llei de renda garantida de ciutadania, i quins són els objectius més enllà, 
mirant amb mirada llarga, com sempre ens ha dit el company Romeva, per veure 
quina és la societat en la que volem viure. I, per tant, hem de tenir aquests elements 
que permetin que aquesta societat sigui una realitat i no continuï sent una utopia.

De fet, vostè, en la seva compareixença, ha situat diversos aspectes que serien 
millorables ara, en el període d’al·legacions del reglament, i fins i tot, com ja s’ha 
apuntat per part d’altres grups, en possibles modificacions de la mateixa llei. Jo tam-
bé comparteixo molt una de les opinions que s’han expressat: si ho podem fer amb el 
reglament –abans ho deia el director general–, fem-ho amb el reglament, no cal que 
esperem més. Em sembla que també hem de tenir aquesta cintura i aquesta habilitat 
i aquesta agilitat, que també, d’altra banda, reclamem a l’Administració.

Vostè deia: «Tenim només un 8 per cent de treballadors i treballadores socials 
en el nostre país, quan la mitjana europea és un 15 per cent.» Aquesta és una dada 
destacable, i, en efecte, és una dada que ens obliga a continuar avançant per aquest 
camí, perquè nosaltres també estem plenament convençuts de que invertim, no que 
generem despesa –invertim. I hi ha processos d’inversió social que són imprescin-
dibles.

I, per tant, quan aquest mantra que s’està establint i que cada cop és més persis-
tent, de que s’està generant excessiva despesa, de que s’estan buidant les guardioles, 
de que el primer que s’ha de fer quan hi ha una crisi econòmica és retallar per la 
part social, perquè això afavoreix una incentivació empresarial, el que estem fent 
és alimentar segurament un discurs neoliberal o, li diria més, liberal del segle xxi, 
eh? –perquè ara aquests discursos també ja es van actualitzant al segle xxi–, que el 
que ens està dient és..., aprofundir molt més en el capitalisme, aprofundir molt més 
en una línia d’afavorir aquells que ja en tenen i, en canvi, per a aquells que no hi 
arriben, doncs, què hi farem. En el fons..., és cruel, però és com la llei del més fort.
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Bé, aquesta renda garantida de ciutadania, aquesta llei, va a combatre precisa-
ment tot això, i, per tant, de totes les propostes que vostè ha dit nosaltres, doncs, 
n’hem pres nota, també de les al·legacions que hagin presentat. Com ha dit, ens 
agradaria també que ens les pogués fer arribar i treballar conjuntament, però també 
sabem que estem en un escenari on hem d’avançar, hem d’anar-hi treballant –el des-
plegament de la llei és a finals del 2020–, però sobretot el que hem de fer és incre-
mentar el ritme per veure també que som útils i que aquesta llei serveix.

Gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, diputat. Finalment, és el torn del Grup Parlamentari de Junts per 
Catalunya. Té la paraula el diputat Lluís Font.

Lluís Font i Espinós

Gràcies, presidenta. Molt bon dia. Li agraïm molt la compareixença. Realment 
ens ha interessat molt el contingut de les seves paraules, sobretot perquè ens ha 
semblat que tenia la forma d’un sil·logisme, en què primer fonamentava la premis-
sa major, les grans idees, els principis, i després ho desplegava aterrant a la pràcti-
ca d’aquesta llei, però que seria extrapolable a la política social. I, per tant, aquesta 
coherència i aquesta solidesa ens semblen molt bones, i per nosaltres auguren que 
n’hem de seguir parlant i hem d’analitzar un munt de coses.

Per exemple, ha assentat el principi que la persona ocupa la centralitat. I, per 
tant, si això ho portem a les últimes conseqüències, vol dir que acceptar la des-
igualtat d’oportunitats, la no equitat, desaprofitar el talent de cadascú, impossibilita 
l’exercici de la llibertat, impossibilita que la societat es beneficiï del talent, uns dels 
altres.

O la necessitat de fer una mena de tractament específic adaptat a cada persona 
en un conjunt de prestacions. O quan ha parlat de la iniciativa social, que és molt 
remarcable, després ens ha fet la recomanació d’una governança que faci efectiva 
aquesta col·laboració, que és la base de la societat del benestar.

O ha parlat de diversos principis que després han de tenir el seu aterratge con-
cret. I ens semblava que, com a metodologia de treball, realment era molt bona, molt 
sòlida, molt consistent, i, per tant, ens sembla que el paper que vostès estan jugant 
és fonamental, no només amb relació a aquesta llei, sinó a mantenir i travar aquesta 
societat del benestar, que és fonamental perquè els grans valors de justícia, d’equi-
tat, de democràcia, de respecte per les persones, no siguin purament fum, sinó que 
es vegin, doncs, implementats en la realitat.

I, després, un últim tema: aquest tractament global de les problemàtiques, que en 
el fons és molt difícil de fer, perquè a vegades la cultura postmoderna tendeix a la 
fragmentació en el pensament i en les accions, i, en canvi, els grans desafiaments del 
món d’ara reclamarien un tractament holístic que no distingís entre nivells d’admi-
nistració o administracions diferents, o entre el públic i el privat, sinó que, atenent 
un gran objectiu, fos capaç d’unir voluntats al servei d’això, i, per tant, com nosal-
tres, en les polítiques que fem i despleguem, som capaços, sense renunciar ningú als 
seus valors i als seus principis, de trobar aquell mínim comú compartit.

Per tant, per tot això, moltes gràcies. I els demanarem de seguir treballant amb 
vostès i conèixer què opinen de molts dels temes que han de forjar les polítiques so-
cials del present i del futur.

Gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, diputat. I ara, finalment, té la paraula la senyora Fuertes, per res-
pondre a totes les preguntes que li han formulat els grups parlamentaris.
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Sònia Fuertes Ledesma

Molt bé. Moltes gràcies pels comentaris. Efectivament, nosaltres hem volgut fer 
un marc, perquè entenem que primer hem d’ubicar la mirada i després l’hem d’ater-
rar amb propostes concretes.

Dintre d’aquest marc, en moltes intervencions..., a banda de les referències, molt 
escaients, no?; jo tinc una debilitat per Jo, Daniel Blake, que és una pel·lícula molt dura  
–molt dura–, però retrata molt bé aquesta realitat, o d’altres referències a una socie-
tat que hiperresponsabilitza la persona com si fos el responsable del seu èxit o fracàs 
–suposat èxit o fracàs– i esborra les condicions que des de la col·lectivitat han afa-
vorit aquesta desigualtat, i això és així. I hem d’estar molt atents, perquè, de fet, en 
la qüestió de les rendes és un debat fascinant. I hi podríem estar moltes hores –no és 
el cas... De les rendes, ara mateix, en parla tothom; fins i tot el think tank de Donald 
Trump parla de rendes.

Nosaltres la renda, més enllà del debat de la renda bàsica o renda garantida, que 
no s’escau, l’entenem al costat d’uns serveis d’acompanyament, uns serveis públics 
de qualitat i unes entitats del tercer sector que fan aquest acompanyament, justament 
per no caure en un cert maquillatge que, quan anem una miqueta més enllà, el que 
està fent és no acompanyar la persona.

I, efectivament, en el segle que estem el risc és la fragmentació; la velocitat dels 
esdeveniments a vegades és molt ràpida, i vivim en una societat també molt compar-
timentada. I a vegades fins i tot en la nostra vida quotidiana ho podem copsar. Quan 
parles amb alguna persona que no està familiaritzada amb l’acció social i li poses 
algun exemple d’indicadors de pobresa, diu: «Això és impossible.» I dius: «No, no 
és impossible; això és un estudi, eh?» Vull dir... I, per tant, també hi ha un cert risc 
de que no hi encabim tot això, no?

Aterrant-ho en algunes qüestions ja més vinculades a la qüestió de renda, evi-
dentment, com a procés, el volem destacar, sempre el felicitem, perquè sabem que 
va ser un procés de generositat i de renúncia, eh? I és un tema que nosaltres vivim 
amb especial..., d’alguna manera, il·lusió, perquè creiem que han de ser aquests, els 
processos, en general, no?, i hi vam poder participar.

A banda d’això, el tema d’inserció social i inserció laboral: efectivament. I això 
ho vinculem també a la reflexió que hem fet sobre la inserció laboral, que no serà 
potser la sortida per a tothom. I potser estem parlant d’un model de treball –que no 
seria treball sinó ocupació, eh?– que és del segle xix. La identitat de la persona pas-
sava per aquí. Potser ara mateix..., al segle xxi la identitat de la persona serà una  
mica diferent o, com a mínim, l’ocupació serà i és ja diferent. I aquí hem de fer  
una reflexió al voltant de les possibilitats de promoció de les persones que nosaltres 
entenem que estan en situacions de més vulnerabilitat, no? Perquè finalment és el 
que estem vivint en el dia a dia. Ara mateix tenim els joves amb els sous més baixos 
possiblement de tota la història darrera, o sigui, proporcionalment són els que tenen 
els sous més baixos. Això hem de poder debatre-ho i veure com donem una altra 
identitat, no?, també, a les persones perquè puguin participar de la vida comunitària 
més enllà d’això. És una qüestió.

La qüestió de l’habitatge: evidentment, l’habitatge per nosaltres és molt prioritari 
i és molt urgent. I som conscients que les dificultats d’accés a l’habitatge, a l’habi-
tatge públic i a l’habitatge social, no són exclusives de Catalunya ni d’Espanya, ni 
tan sols d’Europa. O sigui, la gentrificació, que als experts els agrada dir-ne «cen-
trifugació», que és l’expulsió ràpida de la població i el nomadisme de les persones 
que viuen en situació de lloguer, amb tot el que comporta, eh?, que també seria un 
altre tema, per nosaltres és un tema que efectivament és molt difícil, no?, que ha de 
trobar sortides també des del marc normatiu i des del marc legal, però que impacta 
directament en aquestes persones. Clar, és que, al final, la idea de que puguis tenir 
uns ingressos perquè puguis tenir una certa autonomia, si no tens l’habitatge cobert 
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o facilitat o algun tipus de prestació complementària, serà impossible. I, per tant, és 
un dels temes que per nosaltres és molt rellevant.

El tema de la pobresa infantil és un tema que l’hauríem de treballar més –soc 
molt sincera–, perquè és veritat que el debat el vam fer en el seu dia, igual que vam 
fer el debat de la perspectiva de gènere, no?, i vam veure que hi havia dificultats i, 
bé, vam cercar dues solucions penso que una mica..., que vam dir: «Bé...» Pel que 
fa al tema de nens i nenes de la llar, el que era l’ajut aquest complementari, i pel 
que fa a la perspectiva de gènere, vam fer una certa renúncia, no? Però potser ara 
l’hauríem de plantejar i veure si realment això és o no la sortida que esperàvem o 
si hem de replantejar uns altres tipus de qüestions que no aniran només de la mà de 
les prestacions, perquè en el tema de la pobresa infantil tenim moltes propostes molt 
treballades aquí a Catalunya, des de la Pincat o des d’altres federacions, no?, com 
la Fedaia o altres entitats, i també a nivell europeu hi han moltes propostes sobre la 
taula, no? Estem en un moment, a més, que estem parlant molt de les propostes que 
estem fent en el marc europeu, i també hauríem de mirar una mica com les portem 
cap aquí, però és un tema que ens emportem també de deures, no?, per veure com...

Jo, per la meva part, òbviament, a disposició de qualsevol debat posterior. I, bé, 
reiterar l’agraïment per un espai com aquest.

La presidenta

Moltes gràcies, senyora Fuertes. En nom d’aquesta comissió, agrair-li la seva 
compareixença, tot el que ens ha aportat. També agrair-li la feina que fan des de 
l’ECAS i, de nou, demanar-li disculpes per l’espera que hagut de tenir per poder 
exercir la seva compareixença. Moltes gràcies de nou.

S’aixeca la sessió.

La sessió s’aixeca a dos quarts de tres de la tarda i deu minuts.
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