COMUNICAT
LA DIPUTACIÓ DEL PARLAMENT REBUTJA CONVALIDAR
EL DECRET 28/2020

La Diputació de Parlament de Catalunya ha rebutjat en la sessió de l'divendres 7 d'agost
convalidar, amb el vot negatiu de tots els grups i subgrups parlamentaris, el Decret Llei
28/2020, de 21 de juliol, pel qual es modifica la llei 14/2017, de 20 de juliol, de la Renda
Garantida de Ciutadania i s'adopten mesures urgents amb la justificació d'harmonitzar
prestacions socials amb l'Ingrés Mínim Vital.
Des de la Comissió Promotora de la Renda Garantida de Ciutadania agraïm als grups i
subgrups parlamentaris de Ciutadans, PSC-Units per Avancar, Catalunya en Comú Podem,
CUP-Crida Constituent i PP de Catalunya, que hagin atès les argumentacions de el
document d'anàlisi jurídic d'aquest decret que els remetem, així com la nostra sol·licitud
perquè rebutgessin convalidar aquest decret (adjuntem aquests documents registrats el
31 de juliol al Parlament).
Esperem que els responsables d'aquest decret prenguin nota i no tornin a repetir
aquestes pràctiques, amb suspensions abusives dels terminis de tramitació de la
prestació d'RGC i dels complements per a les persones que sol·licitin paral·lelament a
l'Ingrés Mínim Vital, o derivant responsabilitats a les persones vulnerables que perceben
en l'actualitat la RGC, o afegint nous terminis innecessaris, les conseqüències negatives
perjudiquen els drets de les persones vulnerables, i que emprenguin la via de l'diàleg i la
negociació en el marc de Parlament de Catalunya amb el conjunt de grups i subgrups
parlamentaris i amb les organitzacions de la societat civil acreditades com a grups
d'interès.
Cridem als grups parlamentaris que han rebutjat la convalidació d'aquest decret injust i
burocràtic a estar alerta per evitar nous intents similars, i obrir un procés de diàleg al
Parlament, també amb les organitzacions socials per elaborar la millor proposta que
faciliti l'encaix entre la prestació de la Renda garantida de Ciutadania i l'Ingrés Mínim
Vital, respectant els drets de les persones vulnerables i amb voluntat d'agilitzar i fer
efectiu l'accés a aquestes prestacions.
Reiterem el nostre oferiment de col·laborar i ajudar en aquest objectiu.
Barcelona 7 d’agost 2020
Comissió Promotora Renda Garantida de Ciutadanía

