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INTRODUCCIÓ
L'informe d'aplicació i efectivitat de la RGC, registrat el 28 de desembre de 2018 en el Parlament de
Catalunya, en compliment de la disposició addicional setena de la llei de la Renda Garantida de
Ciutadania (RGC), conté determinades informacions i dades sobre els efectes pràctics de l'aplicació de
la llei, també ofereix alguna dada sobre la derogada RMI que és útil com a referència comparativa per
avaluar l'efectivitat de la implementació de la RGC.
En la nostra opinió, per fer una valoració més ajustada a la realitat social de l'efectivitat en la
implementació de la llei RGC, i sobre la seva aplicació de manera coherent amb els principis, objectius
i normes de la pròpia llei, creiem indispensable fer una estimació sobre seus efectes en la disminució
de la pobresa a Catalunya, particularment de la pobresa severa.
L'absència de dades que han estat sol·licitats a través de la llei de transparència sobre informació
pública (per exemple la quantitat de persones sense llar que han sol·licitat i obtingut la RGC), la no
distinció entre les dades sobre les prestacions de RGC, i els complements de pensions no contributives
i prestacions socials, en els últims informes penjats al web del Departament de Treball, Afers socials i
famílies, dificulten una valoració objectiva sobre l'efectivitat en la implementació de la llei RGC. D'altra
banda, hi ha un preocupant buit informatiu entre la quantitat de 133.746 persones que van sol·licitar
la prestació i van obtenir cita prèvia, en el període de 15 de setembre de 2017 a 9 de desembre 2018,
i la quantitat de 82.773 de sol·licituds totals que reflecteix la suma de les dades publicades al setembre
2018 i gener 2019. Aquesta diferència de 50.973 sol·licituds exigeix una explicació detallada dels
gestors de la implementació de la RGC sobre els diversos motius per a la seva no consideració o
eliminació.
Amb l'objectiu d'oferir una anàlisi més realista de la implementació i efectivitat de la llei RGC, i extreure
algunes conclusions, presentem les següents dades i observacions.

DADES DE LA POBRESA A CATALUNYA I POBLACIÓ POTENCIALMENT BENEFICIÀRIA DE
LA RGC
Les següents dades han estat obtingudes del web de l'IDESCAT. Corresponen a les dades de l'any 2017.
Les dades de 2018 estan pendents dels resultats de l'enquesta que es realitza en 2019.
Població a Catalunya (2017): 7.496.000 persones
Dades estadístiques sobre pobresa a Catalunya tenint en compte els diferents paràmetres o mètodes
de valoració
- La taxa de pobresa severa a Catalunya el 2017 (dades IDESCAT) arribava al 5% de la població, 347.000
persones (1).
- La taxa de pobresa segons AROPE el 2017 és el 23% de la població, 1.724.080 persones
- La taxa de pobresa relativa segons Idescat el 2017 arribava al 20% (+ 0,8% respecte l'any anterior),
1.499.200 persones
- Els diferents informes publicats el 2018 per Oxfam, Càritas, etc., denuncien la cronificació de la
pobresa. Això vol dir que durant 2018 no es preveuen grans variacions respecte de les dades de pobresa
el 2017 (fins i tot s'observa un increment del 0,8% en la taxa de pobresa relativa a 2017 respecte de
2016.
Si considerem que la llei de la RGC estableix el llindar de la prestació de la RGC per a una persona (15
setembre 2018) en 604 euros/mes, i de la unitat familiar o de convivència d'un màxim de cinc persones
en 1.131 euros/mes, l'aplicació d'aquesta llei hauria de beneficiar, com a mínim, a la població en

situació de pobresa severa o amb privació material severa formada per 347.000 persones a Catalunya.
Una estimació de la població potencialment beneficiària de la RGC i complements de RGC, si tenim en
compte les dades de la pobresa relativa, donaria una quantitat superior al mínim indicat de pobresa
severa.

QUÈ DADES OFEREIX L'INFORME D'APLICACIÓ I EFECTIVITAT DE LA RGC DEL
DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES?
1.- Moment inicial d'implementació de la llei RGC el 15 setembre 2017
- Persones beneficiàries de la RMI que van passar a percebre RGC el 15 setembre: 26.130 famílies.
equivalents a 62.525 persones beneficiàries
- Persones beneficiàries complements de pensions no contributives: 44.895 persones
- Dades extinció o suspensió des setembre 2017 de la RGC: 3.213 famílies. Suspensions definitives per
col·locació laboral: 1.791 casos (veure pàgina 89 informe). Suspensions cautelars per contracte a temps
parcial, temporal o complet: 2.488
Més enllà de les contradiccions pendents d'aclariment, en termes reals les famílies beneficiàries de la
RGC a l'octubre de 2017 eren: 26.130, menys 3213 = 22.917 famílies.
Primera conclusió: el 2017 en relació, als diferents paràmetres de pobresa, en particular la pobresa
severa, quedaven 347.000 persones que objectivament no es van beneficiar de la RGC en dit any però
podien accedir a través de les noves sol·licituds a partir de 15 de setembre de 2017.
2.- Dades de l'informe en setembre 2018:
- Prestacions de renda garantida de Ciutadania: 27.132 famílies que corresponen a 68.900 persones
beneficiàries.
- Complement de pensions i prestacions socials 46.788.
No obstant això, la dada sobre la quantitat de famílies que reben la prestació de RGC al setembre 2018,
no concorda amb la dada del nombre de famílies als que s'abona la prestació de RGC. En efecte, en
resposta a la pregunta nº 11 "Nombre real de prestacions d'RGC que s'abonen realment", de la
sol·licitud d'informació pública registrada el 31 d'agost 2018, la resolució del 2018.10.22 de la Direcció
d'Economia Social, el Tercer Sector, les cooperatives i la Autoempresa, comunica que a data de 15
d'agost de 2018 s’abonen 25.510 prestacions de RGC (Veure Annex 2).
Aquestes dades desmenteixen l'afirmació de l'informe "que l'aplicació de la RGC ha revertit la
tendència dels últims anys de disminució dels expedients i beneficiaris de la RMI": Nombre de famílies
que el 15 de setembre de 2017 van passar de percebre la RMI a la RGC 26.130, nombre de famílies als
que s'abonaven el 15 d'agost de 2018 l'RGC 25.510.
3.- Evolució de les noves sol·licituds, prestacions de RGC i complement de pensions i prestacions
socials aprovades i rebutjades des de 15 de setembre de 2017 fins a 11 d'gener 2019 (2):
L'informe no recull l'evolució de les dades del nombre Total de noves sol·licituds i cites agendades des
del 15 de setembre 2017 fins a finals de 2018, només recull l'evolució de les sol·licituds registrades que
han considerat reals, sense explicar els motius de la diferència entre ambdues. Tampoc recull l'evolució
de les dades de les prestacions abonades i rebutjades, segons els informes publicats al web del
Departament de Treball, Afers socials i famílies, en dates de 26 d'abril, 6 de juny, 18 de juliol i setembre
de 2018.

L'informe, tampoc indica la dada real de les sol·licituds de prestacions de RGC que han estat
aprovades, en sumar indegudament amb les prestacions de complements de pensions i prestacions
socials. En aquest sentit trenca amb l'orientació informativa d'anteriors publicacions en què si es
diferenciava la quantitat de prestacions d'RGC dels complements de pensions i prestacions socials.
Les dades publicades al web del Departament de Treball, Afers socials i famílies fins a setembre de
2018, i entre setembre 2018 i gener 2019, són els següents (Annex 1):
25 i 26 abril 2018 (dades acumulades des de 15 de setembre 2017)
- Cites agendades de noves sol·licituds: 97.885
- Sol·licituds totals (no s'explica amb detall la diferència amb el nombre de cites agendades de noves
sol·licituds): 32.040
- Sol·licituds de RGC valorades: 20.138
- Sol·licituds de RGC aprovades: 999
- Sol·licituds de RGC rebutjades (denegades i han desistit): 15.976
- Sol · licituds que no han aportat documentació suficient, amb requeriments: 3.095
- Sol·licituds pendents de valoració: 11.902
Maig 30 i 6 de juny 2018 (dades acumulades des de 15 de setembre 2017)
- Cites agendades de noves sol·licituds: 108.648
Prestacions de RGC:
- Sol·licituds totals (no s'explica amb detall la diferència amb el nombre de cites agendades de noves
sol·licituds): 35.220
- Sol·licituds de RGC valorades: 25.251
- Sol·licituds de RGC aprovades: 1.624
- Sol·licituds de RGC rebutjades (denegades i han desistit): 21.320
- Sol · licituds que no han aportat documentació suficient, amb requeriments: 2.307
- Sol·licituds pendents de valoració: 9.969
Prestacions de complements de pensions i prestacions socials:
- Sol·licituds totals (no s'explica amb detall la diferència amb el nombre de cites agendades de noves
sol·licituds): 26.348
- Sol·licituds de complements valorades: 8.505
- Sol·licituds de complements aprovades: 1.419
- Sol·licituds de RGC rebutjades (denegades i han desistit): 6.177
- Sol·licituds pendents amb requeriments: 909
- Sol·licituds pendents de valoració: 17.843
18 juliol 2018 (dades acumulades des de 15 de setembre 2017)
- Cites agendades de noves sol·licituds: 113.693
Prestacions de RGC:
- Sol·licituds totals (no s'explica amb detall la diferència amb el nombre de cites agendades de noves
sol·licituds): 37.500
- Sol·licituds de RGC valorades: 31.326
- Sol·licituds de RGC aprovades: 2.078
- Sol·licituds de RGC rebutjades (denegades i han desistit): 26.954
- Sol · licituds que no han aportat documentació suficient, amb requeriments: 2.294
- Sol·licituds pendents de valoració: 6.174

Prestacions de complements de pensions i prestacions socials:
- Sol·licituds totals (no s'explica amb detall la diferència amb el nombre de cites agendades de noves
sol·licituds): 28.919
- Sol·licituds de complements valorades: 12.122
- Sol·licituds de complements aprovades: 1.752
- Sol·licituds de RGC rebutjades (denegades i han desistit): 8.585
- Sol·licituds pendents amb requeriments: 692
- Sol·licituds pendents de valoració: 16.877
Setembre 2018
- Cites agendades de noves sol·licituds, acumulades des de 15 setembre de 2017: 121.548
A partir d'aquest informe no es diferencien les dades de prestacions d'RGC i complements, per causes
inexplicades, el que impedeix una valoració precisa.
Prestacions de RGC i complements de RGC:
- Sol·licituds de RGC i complements RGC (no s'explica amb detall la diferència amb el nombre de
cites agendades de noves sol·licituds): 71.270
- Sol·licituds valorades d'RGC i complements de RGC: 54.752
- Sol·licituds de RGC i complements de RGC aprovades: 5.621
- Sol·licituds de RGC i complements de RGC rebutjades (denegades i han desistit): 45.988
- Sol · licituds que no han aportat documentació suficient, amb requeriments: 2.858
- Sol·licituds pendents de valoració: 16.518
11 gener 2019 (del 15 de setembre 2018-11 gener al 2019)
Per completar l'evolució de dades, després del parèntesi informatiu inexplicat des de 15 de setembre
2018 a 11 de gener de 2019, transcrivim les principals dades publicades pel Departament de Treball,
Afers socials i famílies en aquesta última data.
Continuen sense diferenciar les dades de prestacions d'RGC i complements, per causes inexplicades, el
que impedeix una valoració precisa. En aquesta ocasió, les dades publicades són del període comprès
entre 15 de setembre de 2018 i l'11 de gener de 2019.
Prestacions de RGC i complements de RGC:
- Noves sol·licituds de RGC i complements RGC entre 2018.09.15 i 2019.01.11: 11.463
- Sol·licituds de RGC i complements de RGC valorades en aquest període: 23.161
- Sol·licituds de RGC i complements de RGC aprovades en aquest període: 4.847
- Sol·licituds de RGC i complements de RGC rebutjades (denegades i desistides) en aquest període:
15.709
- Sol · licituds que no han aportat documentació suficient, amb requeriments en aquest període:
2.605
És de destacar que en menys de 4 mesos s'han aprovat 4.847 sol·licituds, la qual cosa suposa un
increment respecte al període de sol·licituds aprovades durant el període anterior de febrer 2018 a
setembre 2018 de 5.621. No obstant això, en no diferenciar el nombre de prestacions de RGC dels
complements es dificulta una valoració més precisa.
Amb l'objectiu de tenir una visió global de l'evolució de les dades de la implementació de la RGC hem
sumat les dades anteriors al 15 de setembre de 2018, amb les últimes dades fins a 11 de gener de
2019 amb el següent resultat:

- Cites agendades de noves sol·licituds (fins a 9 de desembre 2018): 133.746
- Sol·licituds de RGC i complements RGC: 82.773
- Sol·licituds valorades d'RGC i complements de RGC: 77.913
- Sol·licituds de RGC i complements de RGC aprovades: 10.468
- Sol·licituds de RGC i complements de RGC rebutjades (denegades i han desistit): 61.697
- Sol · licituds que no han aportat documentació suficient, amb requeriments: 2.605
- Sol·licituds pendents de valoració: 4.860

EVOLUCIÓ PERCENTATGES DE SOL·LICITUDS APROVADES DES 15 SETEMBRE 2017 A 11
GENER 2019
En aquest càlcul de percentatges tindrem en compte tres paràmetres: 1) La quantitat de cites
agendades de noves sol·licituds, 2) sobre la quantitat de sol·licituds totals reconegudes pel
Departament de Treball, afers socials i famílies, 3) sobre sol·licituds valorades:
25 i 26 d'abril 2018 (dades acumulades des de 15 de setembre 2017)
-% sol·licituds de RGC aprovades sobre les cites agendades de noves sol·licituds: 1,02%.
-% sol·licituds aprovades sobre sol·licituds totals (no s'explica amb detall la diferència amb el
nombre de cites agendades de noves sol·licituds): 3,1%
-% sol·licituds aprovades sobre sol·licituds valorades: 5%
Maig 30 i 6 de juny 2018 (dades acumulades des de 15 de setembre 2017)
Prestacions RGC:
-% sol·licituds de RGC aprovades sobre les cites agendades de noves sol·licituds: 1,49%.
-% sol·licituds aprovades sobre sol·licituds totals (no s'explica amb detall la diferència amb el
nombre de cites agendades de noves sol·licituds): 4,6%
-% sol·licituds aprovades sobre sol·licituds valorades: 6,4%
Complements de pensions i prestacions socials:
-% sol·licituds de complements aprovades sobre les cites agendades de noves sol·licituds: 1,3%.
-% sol·licituds aprovades sobre sol·licituds totals (no s'explica amb detall la diferència amb el
nombre de cites agendades de noves sol·licituds): 5,4%
-% sol·licituds aprovades sobre sol·licituds valorades: 6,4%
18 juliol 2018 (dades acumulades des de 15 de setembre 2017)
Prestacions RGC:
-% sol·licituds de RGC aprovades sobre les cites agendades de noves sol·licituds: 1,8%.
-% sol·licituds aprovades sobre sol·licituds totals (no s'explica amb detall la diferència amb el
nombre de cites agendades de noves sol·licituds): 5,5%
-% sol·licituds aprovades sobre sol·licituds valorades: 6,6%
Complements de pensions i prestacions socials:
-% sol·licituds de complements aprovades sobre les cites agendades de noves sol·licituds: 1,5%.

-% sol·licituds aprovades sobre sol·licituds totals (no s'explica amb detall la diferència amb el
nombre de cites agendades de noves sol·licituds): 6,1%
-% sol·licituds aprovades sobre sol·licituds valorades: 14,45%
Setembre 2018
Prestacions RGC + complements pensions i prestacions
-% sol·licituds de RGC aprovades sobre les cites agendades de noves sol·licituds: 4,6%.
-% sol·licituds aprovades sobre sol·licituds totals (no s'explica amb detall la diferència amb el
nombre de cites agendades de noves sol·licituds): 7,9%
-% sol·licituds aprovades sobre sol·licituds valorades: 10,3%
11 gener 2019 (del 15 de setembre 2018-11 gener al 2019)
Prestacions RGC + complements pensions i prestacions
-% sol·licituds aprovades sobre sol·licituds valorades en aquest període: 21%
15 setembre 2017 fins a 11 gener 2019
Prestacions RGC + complements pensions i prestacions
-% sol·licituds de RGC aprovades sobre les cites agendades de noves sol·licituds: 7,8%.
-% sol·licituds aprovades sobre sol·licituds totals (no s'explica amb detall la diferència amb el
nombre de cites agendades de noves sol·licituds): 12,6%
-% sol·licituds aprovades sobre sol·licituds valorades: 13,4%

VALORACIÓ DELS PERCENTATGES DE SOL·LICITUDS APROVADES I REBUTJADES DE
PRESTACIONS DE RGC I COMPLEMENTS PENSIONS I PRESTACIONS SOCIALS
En l'apartat 2.2.1 de l'informe registrat el 28 de desembre de 2018, s'indica que el 53,24% dels
expedients sol·licitants de l'RMI entre abril el 2016 a març de 2017 van ser denegats (inclosos els
desistiments). S'infereix d'aquesta dada, que el 46,76% d'expedients de sol·licitants de l'RMI van ser
aprovats.
Si comparem aquests percentatges amb els que hem descrit anteriorment en l'aplicació de la RGC i
complements de pensions i prestacions socials constatem una gran diferència:
-% de sol·licituds de RGC i complements aprovats sobre les 133.746 cites agendades Entre 15 de
setembre 2017 fins el 9 de desembre 2018: 7,8%.
-% de sol·licituds de RGC i complements aprovats sobre les 82.773 sol·licituds totals (pendent
d'aclarir diferència amb sol·licituds agendades): 12,6%.
Aquesta gran diferència en els percentatges d'aprovació dels expedients de sol·licituds, entre la RMI l
46,76% i la RGC + complements 12,6%, és motiu de preocupació sobre la gestió del Departament de
Treball, afers socials i famílies en la implementació de la llei de la RGC, amb més raó en establir aquesta
llei un dret subjectiu i un conjunt de criteris objectivables en gran part, tot i l'absència provisional de
reglament, com ara l'aplicació del silenci positiu (el qual s'ha incomplert en molts casos i ha donat lloc
a la presentació de reclamacions i recursos).

ABSÈNCIES I SILENCIS DE L'INFORME
L'informe no reflecteix una sèrie de dades imprescindibles per a una valoració més completa de la
implementació de la llei RGC:
- No indiquen les dades de les prestacions de RGC i complements que s'abonen realment, un cop
descomptades les suspensions, extincions de l'expedient per diverses causes.
- No indiquen les dades diferenciats de les prestacions de RGC, dels complements de pensions i
prestacions socials
- No informa dels recursos d'alçada presentats fins ara, tampoc de les reclamacions de silenci
positiu, ni dels recursos presentats al contenciós administratiu.
- Manté l'opacitat sobre dades que han estat sol·licitats a través de la llei de transparència, per
exemple, la quantitat de sol·licituds de RGC efectuades per persones sense llar, així com la quantitat
que han estat aprovades i rebutjades a aquest col·lectiu, etc. (Veure Annex 2)
Posteriorment al registre de l'informe el 28 desembre 2018, algunes d'aquestes dades han estat
publicats a la web del Departament de treball, afers socials i famílies, l'11 de gener de 2019:
Es reconeix que han estat presentats més de 9.300 recursos d'alçada a sol·licituds denegades de
prestacions d'RGC i complements de pensions, de les quals s'han resolt i notificat 1260, i s'han aprovat
109. S'informa que a principis de desembre de 2018 es havien presentat 320 reclamacions per
impagament del silenci administratiu positiu, de les quals s'han revisat 137 i s'han desestimat 126, del
que es desprèn que 11 d'aquestes reclamacions han pogut ser acceptades.
Aquesta informació implica una rectificació o desmentit parcial de la negativa a reconèixer que s'havia
incomplert el silenci positiu, tal com consta en la resposta a la pregunta del punt 3 de la sol·licitud
d'informació publica registrada el 31 d'agost de 2018. (Veure Annex 2)
Davant l'opacitat del Departament de Treball, afers socials i famílies, i de la Direcció d'economia social,
en la seva resposta a la sol·licitud de dades requerides a través de la llei de transparència el 31 d'agost
2018, la Comissió Promotora de la RGC després de presentar els recursos potestatius i no ser contestats
fins a la data, va registrar una reclamació a la Comissió de Garantia del dret d'accés a la informació
pública (GAIP) el 24 de gener de 2019, la qual va ser estimada plenament en la Resolució del GAIP
114/2019 de 28 de febrer (Veure Annex 3).
Posteriorment, davant una nova i més completa sol·licitud d'informació publica presentada el passat
15 de gener de 2019, la Direcció d'economia social va respondre amb una resolució desestimatòria
(Veure Annex 4).

CONCLUSIONS
Les dades sobre pobresa, especialment sobre la persistència de la pobresa severa a Catalunya que
afecta prop de 350.000 persones, demostra els greus incompliments en la implementació de la RGC.
Amb l'aplicació de la llei RGC cap persona o família a Catalunya hauria de ser víctima de la pobresa
severa.
L'enorme disparitat entre els percentatges de sol·licituds aprovades i rebutjades entre l'RMI i la RGC
demostra mala gestió i falta de voluntat política en la implementació de la RGC.
La justificació de l'informe sobre l'alt percentatge de denegacions per un efecte crida no està
degudament fonamentada. Dit "efecte" era una possibilitat que es contemplava respecte a un augment
de sol·licituds procedents d'un moviment migratori cap a Catalunya per a beneficiar-se de la RGC. No
s'indiquen dades al respecte, i la pròpia llei de la RGC preveu mecanismes de regulació a través dels
requisits d'empadronament.

Les dades de noves sol·licituds, amb cites agendades, de prestació de RGC i complements de pensions
i prestacions socials des de 15 de setembre de 2017 fins el 9 de desembre de 2018, de 133.746, és una
quantitat inferior a la dada de la població en situació de pobresa potencialment beneficiaria d'aquestes
prestacions socials. Si es descompten les sol·licituds que raonablement no compleixen els requisits,
prenent com a referència els percentatges de denegacions i aprovacions de sol·licituds de la RMI, ens
trobem que de les 133.746 sol·licituds s'haurien d'haver aprovat moltes mes de les 10.468 que s'han
reconegut en les noves sol·licituds d'RGC i complements de pensions i prestacions socials.
El nombre de 9.300 recursos d'alçada davant denegacions injustes i 320 reclamacions per silenci positiu
incomplert demostra l'alt grau d'insatisfacció en el compliment de la llei. Aquesta quantitat de
recursos, només expressen una part del malestar, en la mesura que en les condicions de vulnerabilitat
una gran part dels sol·licitants ha seguit les orientacions de tornar a sol·licitar la prestació per evitar un
llarg període de reclamació legal.
L'experiència acumulada des de les entitats socials que realitzen assessorament a les persones
sol·licitants de la prestació de RGC constata l'alt grau de denegacions injustes, i falsos desistiments.
Les conseqüències de l'alt grau d'incompliment de la llei RGC provoca entre la població vulnerable un
creixent desinterès per sol·licitar la prestació de la RGC donada la gran dificultat per obtenir-la. A això
cal afegir, la feble i insuficient informació que ofereix l'administració sobre el dret a la RGC.

PROPOSTES
El conjunt d'iniciatives de denúncia, suport i assessorament a les persones vulnerables, des de la
comissió Promotora de la RGC i un ampli ventall d'entitats socials, treballadors/es socials, etc., ha
aconseguit posar el focus de l'atenció pública i de les institucions sobre la implementació pel govern
de la Generalitat de la RGC.
L'aprovació el passat 22 de novembre pel Parlament de Catalunya d'una moció que obliga el Govern
de la Generalitat, i la Conselleria de Treball, Afers socials i famílies, a procedir a la revisió de totes les
sol·licituds denegades fins a la data, demostra el grau de percepció sobre el greu incompliment de la
llei RGC.
Les recents declaracions del Síndic de Greuges de Catalunya en què denuncia les greus conseqüències
socials després de les denegacions i demores en les sol·licituds de la RGC, així com l'excessiva
burocràcia en la tramitació ... A aquestes declaracions cal sumar les denúncies de persones
responsables i la taula del Tercer Sector sobre el difícil accés a la RGC, etc.
Les mocions aprovades en els ajuntaments de Sata Coloma de Gramenet, Cornellà de Llobregat. Santa
Perpètua de la Mogoda, Vilafranca del Penedès, Badía del Vallès, etc., que denuncien l'incompliment
de la llei i proposen mesures efectives en la seva defensa.
Malgrat aquestes iniciatives el Govern de la Generalitat, a través dels seus conselleries implicades en
la implementació econòmica i administrativa de la RGC, prossegueix amb les seves polítiques de
bloqueig pressupostari per a finançar degudament la implementació plena de la llei, incomplint les
disposicions de la pròpia llei de la RGC sobre ampliació de crèdits per al seu finançament, i la seva
pèssima i opaca gestió administrativa a través de resolucions de les sol·licituds amb denegacions
injustes i falses desistiments, incompliment del silenci positiu, i rebutjant les sol·licituds d'informació
pública sobre la seva gestió.

Davant d'aquesta situació demanem al Parlament de Catalunya i grups parlamentaris:
- Fer efectiva i supervisar l'aplicació de la moció aprovada el 22 de novembre de 2018, en la qual
es mandata al govern de la Generalitat a revisar totes les sol·licituds rebutjades fins a la data.
- Davant la persistència de la pèssima gestió per la Conselleria de Treball, afers socials i famílies,
adoptar mesures d'exigència de responsabilitats.
- Impulsar una comissió d'investigació parlamentària sobre la pèssima gestió i incompliment de la
llei RGC, i procedir a una Auditoria independent.
- Actualitzar l'IRSC
- Generalitzar la compatibilitat amb els contractes a temps parcial en els termes que estableix la
llei.
- Rebutjar qualsevol proposta pressupostària que no contempli al costat de la reversió de les
retallades socials, els recursos econòmics suficients per a la plena implementació de la llei RGC.
Sol·licitem als ajuntaments de Catalunya:
- Aprovar mocions similars a les aprovades pels ajuntaments al·ludits, i personar col·lectivament
davant el Govern de la Generalitat i el Parlament, per exigir les mesures sol·licitades en l'anterior
paràgraf.
Fem una crida a la ciutadania, i al conjunt d'entitats socials, a exigir el compliment de la llei de la Renda
Garantida de Ciutadania, i impulsar el conjunt de mesures proposades.

Barcelona 8 de març 2019

Comissió Promotora Renda Garantida de Ciutadania

Notes:
(1) En diversa documentació de l'INE, per al càlcul de la pobresa severa s'aplica el 40% de la mitjana
d'ingressos.
(2) Per a una valoració més completa hem incorporat les dades publicades pel Departament de
Treball, Afers socials i famílies, d'11 de gener el 2019.
Annexos
(1) Documentació publicada al web del Departament de Treball, Afers socials i famílies
(2) Sol·licitud informació publica registrada el 31 d'agost, les respostes rebudes i valoracions
(3) Reclamació a l'GAIP registrada l'11 de febrer 2019 i Resolució GAIP 114/2019 de 28 de febrer
(4) Informació pública sol·licitada el 15 de gener 2019 i resolució denegatòria 15 febrer

