PROPOSTA D’ACORD DE JUNTA DE PORTAVEUS PER
DONAR SUPORT A L’ACORD PER LA RENDA GARANTIDA
DE CIUTADANIA
APROVADA
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Recentment la consellera de Treball, Afers Socials i Famílies, Dolors Bassa, i els
promotors de la ILP per una Renda Garantida de Ciutadania, que engloba fins a 76
entitats socials, cíviques i polítiques, han signat un acord per fer possible la tramitació i
posterior aprovació de la llei al Parlament de Catalunya. Aquest acord permet ampliar
notablement la protecció social a les persones que es troben en situacions més
vulnerables, lluitar contra la pobresa crònica, les desigualtats i l’exclusió social. A
Catalunya, segons l’Idescat, el 19% dels catalans viuen sota el llindar de pobresa, i
segons l’última Enquesta de Població Activa (EPA) hi ha 171.200 llars catalanes amb
tots els membres a l’atur i precisament la RGC permetrà assegurar uns ingressos
mínims a les persones que es trobin en situació de pobresa.
Podran obtenir la Renda Garantida de Ciutadania totes aquelles persones majors de 23
anys amb dos anys de residència a Catalunya i que hagin esgotat totes les prestacions i
no tinguin un patrimoni superior a la primera residència. Tot i així, existeixen algunes
compatibilitats amb ajuts socials, com són les prestacions derivades de la llei de
dependència, així com les famílies que rebin beques de transport i menjador escolar.
Està previst que unes 62.000 famílies puguin accedir a aquest nou dret subjectiu, i això
comportarà que el pressupost que fins ara suposava la renda mínima (d’uns 200
milions d’euros) quasi es multiplicarà per tres i estarà entre els 500 i els 600 milions
d’euros. L’acord també inclou com a beneficiaris a les 7.000 famílies monoparentals
amb una feina parcial i amb un sou inferior a l'índex de renda de suficiència de
Catalunya, de 664 euros.
La implementació es durà a terme durant quatre anys, fins a l’abril de 2020, quan totes
les persones beneficiàries ja en cobraran el 100%. Durant aquest temps, una comissió
farà un seguiment per tal d’avaluar l’aplicació i modular els canvis necessaris per a ferla efectiva.
Aquest és un dels avenços socials més importants del nostre país, i alhora es dóna
compliment a l’article 24.3 de l’Estatut de Catalunya, que diu que “les persones o les
famílies que es troben en situació de pobresa tenen dret a accedir a una renda

garantida de ciutadania que els asseguri els mínims d’una vida digna, d’acord amb les
condicions que legalment s’estableixen”, i complir la resolució 18 sorgida del ple sobre
l’emergència social celebrat ara tot just fa un any al Parlament de Catalunya.
La gestió de la RGC es gestionarà des del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC), però
també seran els serveis socials municipals els qui, amb el Pla d’Inserció Social, faran el
seguiment d’aquells casos més complexos i per tant hi jugaran un paper molt rellevant.
Atesa la rellevància d’aquesta nova mesura del govern a favor de la justícia social, la
lluita contra les desigualtats i la voluntat de construir una nova República al servei de
les persones, el grup municipal d’ERC-MES proposa a la Junta de Portaveus de
l’Ajuntament de Terrassa l’adopció dels següents:
ACORDS:

Primer. Donar suport a l’acord entre els promotors de la ILP per una Renda Garantida
de Ciutadania i el Govern de la Generalitat de Catalunya per l’establiment de la Renda
Garantida de Ciutadania.
Segon. Mostrar la ferma voluntat d’aquest Ple municipal i de l’Ajuntament a
col·laborar en tot allò que sigui necessari per la implementació i seguiment de la Renda
Garantida de Ciutadania al municipi.
Tercer. Facilitar tota la informació necessària a aquells ciutadans i ciutadanes que
siguin susceptibles de ser beneficiaris de la Renda Garantida de Ciutadania.
Quart.- Demanar a la Generalitat establir un calendari de reunions amb els municipis
per determinar les millors fórmules possibles per implantar la RGC des dels serveis i
per donar les informacions de forma clara i correcta als usuaris.
Cinquè. Notificar de l’adopció d’aquests acords al Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies i a la plataforma “Renda Garantida de Ciutadania”.

