CARTA ALS GRUPS I SUBGRUP PARLAMENTARIS:
CIUTADANS, SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR, CATALUNYA EN COMÚ PODEM,
CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR-CRIDA CONSTITUENT
El compliment de la llei de la Renda Garantida de Ciutadania (RGC) és fonamental perquè les persones
vulnerables visquin amb els mínims de dignitat i avançar en la cohesió social a Catalunya.
No obstant això, des de la seva implementació a partir de 15 de setembre de 2017, la Comissió Promotora
de la Renda Garantida de Ciutadania a través dels seus punts d'assessorament, els responsables
d'importants ajuntaments que fan un seguiment de l'aplicació d'aquesta llei, les Sindics de greuges de
diverses localitats que han fet un seguiment de l'aplicació d'aquest dret, han comprovat greus deficiències,
restriccions, o incompliments en la seva aplicació. Els recents dades aportades per l'enquesta de l'IDESCAT
sobre la privació material severa a Catalunya, la taxa s'ha incrementat del 5% de la població el 2017, al 6,5%
el 2018, són una mostra contundent de l'incompliment de la llei de la RGC.
Les persones que subscrivim aquesta carta coneixem que la nostra preocupació és àmpliament compartida
per la majoria de grups parlamentaris, la qual cosa s'ha traduït en diverses propostes de resolució
parlamentàries que obliguen al Govern de la Generalitat a revisar totes les sol·licituds denegades fins a la
data d'aprovació de aquestes mocions.
Davant el flagrant incompliment de la llei de la RGC ens apareix molt encertat la iniciativa dels grups
parlamentaris que el passat mes de setembre van registrar una esmena de lectura única a l'artº 7 de dita
llei.
Us expressem el nostre ple suport a aquesta esmena i esperem que sigui aprovada en la seva integritat.
El compromís de defensar el compliment de la llei RGC és de tots, dels grups parlamentaris que el 12 de
juliol la van aprovar per unanimitat, de les organitzacions socials i cíviques, també de les persones que la
vam promoure al llarg de la seva tramitació.
En aquest sentit, creiem convenient recordar que està pendent aplicar aspectes importants de la llei, com
la seva aplicació generalitzada a les persones sol·licitants amb contractes a temps parcial amb ingressos
inferiors a l'IRSC, així com l'actualització d'aquest indicador congelat des de 2010; també constatem
l'incompliment per part del Govern de la Generalitat de l'aprovació del Decret del reglament de la llei de la
Renda Garantida de Ciutadania després de més de dos anys de l'inici de la seva implementació
Sol·licitem als grups parlamentaris que heu registrat aquesta esmena de lectura única una propera reunió
amb una delegació dels signants d'aquesta carta per expressar-vos directament el nostre suport, així com
dialogar sobre què fer perquè es compleixin les mocions parlamentàries i s'apliqui íntegrament la llei de la
Renda garantida de Ciutadania.
Barcelona, 28 octubre 2019
Signen:
Sixte Gargantè Petit i Diosdado Toledano González, representants de la Comissió Promotora de la RGC
Maria José Alarcón, responsable Afectats BB Serveis
Vania Arana Ganoza, activista Associació i Sindicat Kellys Catalunya
Miguel Arenas Gómez, advocat laboralista, soci Col.lectiu Ronda, professor associat UPF i co.laborador UOC
Israel Alvarez Gutiérrez, Associació Professional de Geriatria
Antoni Barbarà Molina, metge i Marea Blanca
Assumpta Barbens Sendra, secretària general IAC-CATAC
Javier Bernad Aguilar, activista comunicació
Luis Blanco Maldonado, membre Comissió Promotora RGC i representant IAC

Rosa Cañadell Pascual, promotora ILP educació
Angel Crespo Sanchez. Sopa de Pedres, Espai de lluita contra la pobreza i desigualtats de Sants
Lucía Delgado Ramisa, portaveu de la Plataforma d'afectats per la Hipoteca
Armonía Diaz González, Presidenta Plataforma afectats per la crisi-Badalona
Enrique Elejalde, membre Comissió Promotora i assessorament RGC a Badalona
María Neus Escofet Sanchez, membre Comissió Promotora RGC
Albert Escofet Sanchez, membre Comissió Promotora RGC
José Miguel Esteban Lupiañez, coordinador Assemblea Diversitat Funcional de Barcelona
Ramon Font Nuñez, portaveu USTEC-STES-IAC
Josep Lluis Franco Rabell, expresident FAVB
Ramón Franquesa Artès, profesor d’Economía Universitat de Barcelona i activista NO+Precarietat
Antonio Fuertes Esteban. Coordinador de ATTAC Acordem.
Charo Gómez Pérez, representant Aliança contra la Pobresa Energética.
Itziar González Viros, Arquitecta. Parlament Ciutadà
Anna González, Sopa de Pedres.
Farida Harrak el Haddad, membre Comissió Promotora i assessorament RGC a Blanes
Sebas Huguet Sánchez, delegat sindical OEPB
Miquel Maria Ibarz Vidal-Barraquer, membre Comissió Promotora i assessorament RGC a Barcelona
Pedro Jiménez Muñoz, fedatari RGC de Prat de Llobregat
Roberto Martínez, responsable Afectats BB Serveis
Juan Mestres Giménez, representant Coordinadora d’Assemblees treballadors/es en atur Catalunya
Arcadi Oliveres Boadella. Economista
Manuel Ortiz Torres, membre Comissió Promotora i assessorament RGC a Barcelona
Quim Pérez i Gómez, activista Aigua es Vida i Ecologistes en Acció
José Manuel Prieto Pérez, NO+Precarietat
Conchita Ribera, portaveu Marea Pensionista
Pepe Rodado Leon, capellà obrer i Director de la Pastoral Obrera de Catalunya
Luis Ros Cortés, activista defensor del Dret a un habitatge digne
Juan Rosillo Martínez, representant Plataforma d’afectats per la Renda Garantida Alt Empordà
Josefina Salazar Farré, Plataforma SAD Catalunya
Juan José Salbia Asensio, membre Comissió Promotora RGC
Domiciano Sandoval Valbuena, portaveu COESPE (Coord. Estatal defensa sistema públic pensions)
Nuria Soto Aliaga, representant RidersxDrets
Belen Tascon Alonso, FAPAC
Juan de la Torre Varela, activista i membre Comissió Promotora RGC
Jordi Trujillo, representant col.lectiu Aturats de Terrassa i del centre assessorament RGC en la localitat
Najat Yedri, sindicat habitatge Casc Antic

