El Parlament de Catalunya va aprovar per unanimitat la Llei de la Renda Garantida de
Ciutadania (RGC) en el pie de 12 de juliol de 2017.
La Iniciativa Legislatura Popular que va promoure aquesta Ilei, després de recollir més de
121.000 signatures, obtenir el suport de 72 entitats socials, cíviques i polítiques, I'aprovació
de 52 mocions deis ajuntaments representatius de les principals ciutats de Catalunya, i
després d'innombrables esfor<,;:os i mobilitzacions al lIarg de sis anys, havia complert
I'objectiu: Garantir un dret elemental per a tota la ciutadania de Catalunya, un gran pas per
aconseguir la cohesió social, un dret fonamental per a totes les persones i famílies en
situació de vulnerabilitat reconegut en l'art Q 24.3 de l'Estatut d'Autonomia.
En la primera fase d'implementació de la Ilei a partir de 15 de setembre de 2017 totes les
persones i famílies que percebien I'anomenat PIRMI van passar automatícament a
beneficiar-se de la RGC, i els qui percebien complements de pensions no contríbutives van
tenir un increment del complement fins a arribar alllindar de la RGC establert per 2017.
En la següent fase, la gestió de les noves sol·licituds de presta ció de la RGC amb més de
75.000 cites previes fins a febrer de 2018 ha donat Iloc a greus incompliments pel
Departament de Treball, afers socials i fa milies. en I'aplicació de la Llei de la RGC. Destaquem
els principals incómpliments:
- 5'incompleíx el silenci positiu que estableix la lIeí, pel qual es considera estimada la
sol-licitud d'RGC, si transcorregut el termini que té I'administració per comunicar la
resolución, aquesta no I'ha efectuat.
5'abusa del requeriment -novament- de les dades a les persones sol·licitants en dates
properes al límit del termini administratiu, per després d'aquest termini denegar la RGC,
sense reconeixer que aquestes persones van presentar la documentació sol·licitada, i sense
tenir en c::impte la data de recepció per la persona de la notificació del requerimer.t.
comuniquen nombroses resolucíons denegatoria injustes de la RGC, o que no concreten
les causes de la denegació, generant indefe nsió a les persones sol·lícitants.
- Els ens gestors de les diverses soHicituds no comuniquen adequadament de la situació de
la tramitació o resolució de I'expedient a les persones sol-licitants¡ tampoc generant
indefensió.
- Els responsables del Departament de Treball, affers socials, i families, es neguen a donar la
informació pública sobre les resolucions efectuades fins a la data, el nombre de resolucions
aprovades i denegades, així com les principals causes de denegació. Amb aquesta practica

opaca vulneren la Ilei de Transparencia de la Generalitat} negant aquesta informació als
grups parlamentaris, i generant evident indefensió.
Davant la gravetat de I'incompliment de la /leí de la RGC les entitats' sotasignants demanem
al Parlament de Catalunya í al conjunt de grups parlamentaris:
Adoptar totes les mesures necessaries per fer complir plenament la Ilei de la RGC,
I'abonament immediat de les sol·licituds que tenen silenci positiu, la realització d'una
auditoria independent sobre les normes i procediments utilitzats pel Departament de
Treball, afers socials i families en aquesta gestió, i la revisió general de les sol·licituds
denegades amb normes i procediments respectuosos amb el contingut de la Ileí RGC.
2.- Exigir al futur govern de la Generalitat el pie compliment de la L1ei de la RGC, així com
I'adopció deis necessaris canvis en la gestió del Departament de Treball, afers socials i
families.
Barcelona, 24 abril de 2018

Entitats signants (primers signants):
Comissió Promotora Renda garantida de Ciutadanía; Assemblea treba lIadors/es en atur de
Barcelona, Coordinadora Assemblees treballadors/es en atur de Catalunya,

Colectivo

parados + 50 Terrassa; Aigua es Vida, Alian<;a pobresa Energetica, Assemblea Diversitat
Funcional, Associació erradicar la pobresa, AVV Pare Torre Roja, AVV Clot Camp de l'Arpa,
Col·legi d'Educadores i Educadors Socials de Catalunya, Col.lectiu Ronda, CONFAVC, FAVB,
FAVGram, FAV Viladecans, Front Cívic de Catalunya, Marea Blanca, Marea Blanca-Selva
Maresme, Marea Pensionista, Marea de Mareas, Marxa de la Dignitat de Catalunya, Marxa
Mundial dones, PAC, PADC, PAHGirona de Salt, Pastoral Obrera de Catalunya, PEJUCAT,
Plataforma afectados BB Serveis, Plataforma L1eida Socia 1, Sopa de Pedres-Grup LJuita contra
la pobr'esa, Xarxa Socialisme 21; Élite Taxi BCN, co.bas, IAC, Sindicat de 1I0gaters, USOC,
USTEC-STES; Catalunya en Comú, Comunjstes, Ecologistes en Acció de Catalunya, EQUO,
EUiA, ICV, PODEM Catalunya, PSC, Recortes Cero, Vilafranca en Comú. MJ>1).
Personalitats de I'ambit municipal signants (primers signants):
Ada Colau, alcaldessa de Barcelona; Núria Parlón, alcaldessa de Santa Coloma Gramenet;
L1u'issa Moret} alcaldessa de Sant Boj de Llobregat; José Montero, alcalde de Montornés del
Vallés
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