Proposta de Moció al Ple Municipal de:
La Renda Garantida de Ciutadania és un dret cívic i social que empara a tota la ciutadania de Catalunya
i té com a finalitat que les persones i famílies en situació de pobresa tinguin dret a una prestació
econòmic, assegurant-se el mínims per desenvolupar una vida digna dels ciutadans/es de Catalunya i
dels nostres veïns/es de .........
Aquesta Llei és el resultat del suport de més de 76 entitats cíviques, socials i polítiques, de les mocions
de suport de 52 ajuntaments, de l’esforç i la col·laboració de nombroses persones voluntàries i sobretot
d’un ampli consens popular que va suscitar i que es va traduir en una “ ILP “ de 121.191 signatures.
El dia 12 de juliol, el ple del Parlament Català va aprovar la Renda Garantida de Ciutadania i que ja
regula l’article 24.3 de l’Estatut d’Autonomia.
Va entrar en vigor el 15 de setembre de l'2017 i s’anirà implementant progressivament fins al
desplegament complet que serà l'1 d'abril de l'2020.
Han transcorregut més de 15 mesos des de l’aprovació unànime de la Llei de la Renda Garantida de
Ciutadania pel Parlament de Catalunya.
En aquest període de temps la implementació de la llei ha tingut dues fases destacables:
1- El 15 de setembre de 2017 s’ha realitzat la conversió automàtica de les antigues prestacions de
Renda Mínima d’Inserció a Renda Garantida de Ciutadania i s’actualitzen els complements de
les pensions no contributives vigents fins al llindar de la RGC.
En aquesta primera fase es va complir plenament el que disposa la llei RGC.
2- La implementació de les noves sol·licituds de la RGC i complements, cursades des del 15 de
setembre de 2017 fins a la data.
És en aquesta segona fase on s’han produït incompliments de la llei.
El 26 de juliol de 2018 una representació de la Comissió Promotora de la RGC es va reunir amb el
conseller Sr. Chakir el Homrani i el director d’ecomia social Sr. Josep Vidal, als que van exposar un ampli
temari dels greus problemes observats en la implementació de la llei.
Van sol·licitar conèixer el contingut de les instruccions i modificacions d’instruccions cursades per la
Direcció d’Economia Social al personal que va gestionar, tramitar, valorar i va resoldre les sol·licituds
de prestacions de RGC i complements.
Es va registrar el 17 d'agost una sol·licitud d'informació a la Direcció d'economia social a través de la
Llei de transparència, la resposta obtinguda incompleta i insuficient ha donat lloc a dos recursos
potestatius els dies 2 i 14 de novembre.
Finalment, després de conèixer el primer esborrany del reglament de la RGC i el preacord publicitat el
28 de setembre passat, els representants de la Comissió Promotora van presentar el 16 d’octubre als
representants dels grups parlamentaris un detallat informe sobre el seu contingut advertint de les
incoherències i incompliments amb la llei de RGC en aquest esborrany.
Després de valorar els resultats de la implementació de la Llei de la Renda Garantida de Ciutadania,
sol·licitem al Parlament de Catalunya i als grups parlamentaris.
Les següents mesures o actuacions amb l’objectiu de fer complir plenament la llei de la RGC :

1- Complir la disposició addicional setena. Informe d’aplicació i efectivitat: “ El Govern ha de
presentar al Parlament de Catalunya, dins el quart trimestre del 2018, un informe sobre
l’aplicació i efectivitat de la RGC durant els dotze primers mesos de vigència de la present llei.
2- Davant les excuses injustificades, donar les dades sobre les sol·licituds de RGC de persones
sense llar, el nombre de resolucions aprovades i rebutjades a aquest col·lectiu.
3- Davant el preocupant esborrany del reglament elaborar per la Direcció d’Economia Social.
L’obertura d’una comissió d’investigació parlamentaria.
4- Aprovar la realització d’una auditori independent sobre la implementació de la RGC pel
Departament de Treball i d’Afers Socials i Famílies, tenint en compte la gravetat de la situació i
la urgència de complir plenament la llei de RGC.
5- Que requereixin al Govern de la Generalitat l’abonament de les sol·licituds de RGC, la resolució
de la qual no va ser notificada a les persones sol·licitants dins el termini que estableix la llei
RGC.
6- Que requereixin al Govern de la Generalitat la revisió de les sol·licituds rebut-jades, aplicant
normes i procediments coherents amb el contingut de la llei de RGC.
7- Que es realitzi el seguiment de elaboració del Reglament perquè sigui plenament coherent amb
el contingut de la llei de la RGC.
8- Iniciar els tràmits legislatius per a la correcció de l’error que afecta la quantia de la prestació
econòmica de RGC de la segona persona en la unitat familiar o de convivència.
9- Requerir al Govern de la Generalitat que ampliï els crèdits previstos per fer efectiu
l’abonament i complements de la RGC d’acord al que estableix l’apartat 1 de l’art. 17 sobre “
Finançament de la prestació econòmic de la RGC “ i la disposició final segona “ Partida
pressupostària, primer apartat, i donar ple compliment al seu caràcter de dret subjectiu.
El passat 22 de novembre el Ple del Parlament va aprovar la següent moció que obliga el Govern de la
Generalitat a complir-dins d'un termini de sis mesos: “Realitzar una revisió de les resolucions de
denegació de la RGC, elaborar un informe que contingui informació sobre les possibles denegacions
indegudament justificades i compensar la pèrdua de drets, calendaritzant les mesures pertinents per a
resoldre els casos detectats.”
Davant els greus incompliments en la implementació de la Renda Garantida de Ciutadania que nega
aquest dret a milers de persones i famílies vulnerables, el ple de l'Ajuntament .................... acorda :
1.- Donar suport a les 9 mesures o actuacions anteriorment descrites.
2.- Exigir el ple compliment de la moció aprovada el 22 de novembre 2018 al Parlament, pel qual ha de
revisar-se la totalitat de sol·licituds rebutjades en els termes acordats.
3.- Exigir a la Direcció d'Economia Social, el Tercer sector, les cooperatives i l’autoempresa el ple
compliment de la Llei de Transparència davant la sol·licitud d'informació pública efectuada per la
representació de la Comissió Promotora de la Renda Garantida de Ciutadania.

