GENERALITAT DE CATALUNYA (TRANSPARÈNCIA)

COMISSIÓ DE GOVERN DE LA RENDA GARANTIDA DE CIUTADANIA

Acta 02/19 de la reunió de 30 de setembre de 2019

Hora: 16h30’ a 18h55’
Lloc: carrer de Sepúlveda, 148-150, Sala Noble (1a planta)
ASSISTÈNCIA
Presideix:
Vicepresident:

Hble. Conseller Chakir El Homrani
Josep Ginesta i Vicente, secretari general

Secretària de la Comissió de Govern :
Treball en la Diversitat

Elisabet Parés David, subdirectora general de

En representació de la Generalitat de Catalunya
Josep Vidal Fàbrega (DG D’Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i
l’Autoempresa, responsable de l’Òrgan Tècnic de la RGC)
Mercè Garau Blanes (Directora del SOC)
Francesc Iglesies Riumalló (Secretari d’Afers Socials i Famílies)
Joan Ramon Ruiz (DG de Protecció Social)
Carles M. Macian i Villanueva (suplent del Secretari d’Igualtat, Migracions i Ciutadania)
Gisela Torns Payà, pel Departament de Justícia (excusa assistència)
Ramon Simon Campà, pel Departament d’Educació
Judith Grifeu Font, pel Departament de Territori
Ester Obach Medrano, pel Departament de Presidència
Marta Felip Torres, pel Departament d’Empresa (excusa assistència)
Sebastià Santaeugènia González, pel Departament de Salut
Esther Pallarols Llinàs (suplent del Secretari general del Departament de la
Vicepresidència, Economia i Hisenda).
Anna Tarrach Colls (DG de Pressupostos)
Núria Pi Martínez (DG de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim
Especial)
En representació de les organitzacions sindicals més representatives
CONC
UGT
Isabel Caire Parra
Enriqueta Durán Cordero
Saida Ehliluch El Antit
Núria Gilgado Barbadilla
Miguel Ángel Merino Sánchez
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ciutadania. El Director general expressa que en aquest moment està pendent d’entrar el
tràmit al Sistema d’Informació, Gestió i Tramitació dels documents de Govern (SIGOV),
després s’haurà de portar al Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya CTESC, i
a la Comissió de Govern Local. La previsió ens porta al primer trimestre de 2020 tot i que
cal tenir present que els temps també quedaran marcats per les propostes i
recomanacions que puguin sortir del CTESC i de la Comissió de Govern Local, i del
volum i la complexitat d’aquestes.
Pren la paraula el Secretari general per explicar que hi ha hagut moltes al·legacions i no
ha estat fàcil gestionar-les. Manifesta que s’han rebut 110 observacions d’informació
interdepartamentals i 278 al·legacions d’organitzacions.
El President cedeix la paraula a la representant de la UGT, Enriqueta Duran, que
pregunta com interfereix això amb el reglament i amb la moció que quatre grups
parlamentaris han presentat sobre una modificació de la Llei 14/2017 de la RGC (PSC,
Ciutadans, En Comú Podem i la CUP) i demana saber com s’abordarà aquesta qüestió,
ja que els grups parlamentaris han valorat compartir-ho amb la Comissió de Govern.
Considera que aquesta relació s’ha de donar en un espai formal i pautat i proposa que,
com a Comissió de Govern, que és l’òrgan màxim de la RGC s’hauria d’instar a parlar-hi.
Creu que les modificacions que fan no s’acaben d’entendre. Demana quin és l’efecte que
produirien aquestes modificacions.
Pren la paraula el President per explicar que el Parlament te la capacitat i la
competència de proposar i modificar les lleis. Des del Departament s’ha demanat un
informe a l’assessor jurídic respecte a : si es pot considerar una modificació de llei simple
que es pugui tramitar per lectura única, perquè la llei contempla l’existència d’un Consell
de Govern. Si entenem el Consell de Govern com un element cabdal entorn de la
governança de la prestació, s’hauria d’haver tingut en compte que existeix aquest
Consell.
També explica que genera preocupació el fet que algunes propostes (lliberalitat per
exemple) poden gener un problema d’inseguretat jurídica pels treballadors públics.
Pren la paraula el Director general Josep Vidal per explicar una breu anàlisi que s’ha
començat a fer a nivell tècnic en què destaquen dos elements:
-

Proposta de 6 a 2 mesos : del 80% dels casos, el 90% continuarien sense complir
requisits i en algun cas significaria un empitjorament.
El concepte jurídicament indeterminat de lliberalitat és molt complex i passaria
per analitzar quins ingressos son d’ajuts d’amics i familiars i això és tècnicament
impossible per l’equip gestor. Suposa que tots els ingressos deixen de computar o
bé que s’ha de deixar a una subjectivitat del funcionari. O fins i tot a que es
modifiques el Reglament.
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El President reprèn la paraula per manifestar que comparteix la necessitat de que s’hagi
de tenir en compte la Comissió de Govern amb les propostes de canvi de normativa de la
RGC, i que si les entitats presents a la Comissió consideren formalment que volen una
explicació per part dels grups tindran l’acompanyament que faci falta però que cal evitar
entrar en dinàmiques parlamentàries i partidistes.
El Secretari general pren la paraula i considera que les dues modificacions, des del punt
de vista tècnic, venen a trencar el que es va aprovar per unanimitat el 2017 i que la
Comissió de Govern ha de ser capaç d’explicar-ho molt bé i fer pedagogia en l’arc
parlamentari. Creu que ens correspon rescatar el principi de juliol de 2017 aprovat per
unanimitat, rescatar aquell consens i resoldre-ho.
Pren la paraula la representant de la UGT, que proposa que la Comissió de Govern
s’assegui a dialogar amb aquests grups parlamentaris.
El representant del Tercer Sector, Enric Morist creu que cal ser fidels a aquesta
Comissió de Govern i que s’ha de poder interlocutar amb aquests partits i manifestar la
nostra posició. Conclou que la Comissió ha de prendre una posició i defensar aquest
acord.
Pren la paraula el representant de CCOO que considera que cal adreçar-se com a
Comissió de Govern a la Mesa del Parlament per recordar quines són les seves funcions i
recordar el que estableix la llei, que es va aprovar pels mateixos partits que ara la volen
modificar.
La representant del Col·legi Oficial de Treball Social, manifesta que li preocupa que
no pugui ser interpretat com una utilització del Govern, com a interferència al Parlament.
Estaria d’acord en recordar a la mesa del Parlament les funcions com a Comissió de
Govern.
El representant de la Taula del Tercer Sector, Martí Batllori considera que la Comissió
de govern ha de tenir una actuació autònoma i que no cal entrar en una batalla d’aquest
tipus, que potser cal un pacte de país i que s’ha de convèncer a tothom. El Parlament té
la seva funció.
El President respon que el Govern vol ser molt curós i respectuós amb la decisió que
preguin els representants que no són del Govern. I tampoc es discuteix la legitimitat que
té qualsevol grup a presentar una modificació legislativa. Entén que si la Llei crea una
Comissió de govern que ha de valorar i proposar els canvis que ha de tenir la prestació
per adaptar-se als canvis de la societat és important que es tingui en compte, si més no
com a òrgan consultiu.
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La representant de la UGT, Enriqueta Duran proposa una reunió amb els grups
proposants de la modificació de la Llei però demana que també hi sigui algú de la part
governamental.
El representant del Tercer Sector Enric Morist proposa portar-ho cap a la vessant més
tècnica i del què significa la modificació i per tant caldria tenir un informe molt breu del
que això significaria.
El President comenta que ha de marxar i deixa la presidència al Secretari General,
demana disculpes, s’excusa i manifesta el seu convenciment que es prendrà la decisió
més adequada.
El representant de CCOO Miguel Angel Merino pensa que la ciutadania va apostar per
la gestió d’aquesta renda a la Comissió de Govern i pensa que un escrit als grups
proposants podria ser una bona proposta.
Finalment s’acorda formular un posicionament en que la Comissió faci la petició de poder
parlar amb els grups parlamentaris.
El Secretari general ofereix la possibilitat de redactar el text des de la Secretaria de la
Comissió i enviar-lo per correu per tal que els membres donin el vistiplau.
A continuació es passa al següent punt de l’ordre del dia.

4. Informació sobre el pla pilot de les taules territorials
El Director general d’Economia Social informa que s’ha avançat amb les reunions de
les taules territorials dels plans pilot : Girona-Baix Empordà, Barcelona i Alt PenedèsGarraf. S’inicien aquests plans pilots establint la coordinació entre professionals del
sistema. Es començarà a treballar un esborrany previ de protocols per treballar entre
sistema social i professionals del SOC.

5. Altres informacions

El Secretari general demana si algú vol fer alguna aportació. En aquest punt no hi ha
més aportacions.
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6. Torn obert de paraules

Sense més intervencions, el vicepresident de la Comissió de Govern clou la sessió a
les 18.55 hores.

ACORDS
-

Creació d’un grup específic d’informació sobre el seguiment dels plans d’inserció
laboral del SOC.
Redacció d’un escrit de petició de reunió als grups parlamentaris proposants de la
modificació de la Llei 14/2017 de la Renda Garantida de Ciutadania.

La secretària

Vist i plau
El vicepresident
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