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El passat 11 de febrer vam registrar una carta pública al Pa l iMifento.de ooCé3~~llJl1ya~ R Q1;b el
titular: "L'EXCLUSIÓ SOCIAL ES DISPARA A CATALUNYA. ÉS URGENT ACTUALlTLAR T 1RSC I
DONAR PLENA COBERTURA AMB LA RENTA GARANTIDA DE CIUTADANIA A LA POBLACIÓ
VULNERABLE, subscrita per més d'una trentena d'entitats cíviques, socials i polítiques, sindics de
greuges de diverses localitats de Catalunya i més d'un centenar de representants organitzacions
i activistes socials.
Fins ara, excepte la res posta del diputat Raúl Moreno portaveu adjunt del Grup
Parlamentari Socia listes i Units per Avan~ar i la comunicació d'acusament de recepció de la carta
de l'Oficina administrativa en nom de la presidenta del Parlament de Catalunya, i del Grup
Parlamentari d'Esquerra Republicana, no hem rebut més comunicacions de recepció, i tampoc
una res posta positiva a la sol·licitud urgent d'actualitzar l'IRSe.
Mentrestant, les conseqüencies d'una inflació disparada el primer trimestre del 2022,
amb un indicador avan~at de I'IPC que situa la seva variació mensual al 3% i una variació anual
del 9,8% al mar~ (1), agreugen les condicions de vida de la ciutadania i especialment de les
persones en situació de vulnerabilitat que perceben prestacions com la Renda Garantida de
Ciutadania.
D"altra banda, s"ha fet pública la decisió del govern d"Espanya d"incrementar la quantia
de l"lngrés Mínim Vital en un 15%, en el marc del Pla Nacional de resposta a les conseqüencies
de la guerra a Ucraoina (2).
En aquestes circumstancies excepcionals cal adoptar mesures extraordinaries que
permetin a la població més vulnerable de Catalunya viure en condicions dignes. No es pot viure
amb unes prestacions que han perdut més del 10% del poder adquisitiu des de la seva
implementació a partir del 15 de setembre de 2017 en el cas de la Renda Garantida de
Ciutadania, o més del 23% tenint en compte que I'IRSC segueix congelat des de 1'1 de gener del

2010.
Reiterem les sol·licituds expressades a la carta d'll de febrer 2022 :
1.- Actualitzar l'lndicador de Renda de Suficiencia de Catalunya (IRSe) amb I'increment de
I'IPC de Catalunya des del gener del 2010 fins al 31 de desembre del 2021 estimat en el 22,7%, i
apliquin la moció aprovada pel Parlament 6 de febrer del 2020.

2.- Realitzar una Auditoria independent sobre la gestió i imp)ementació de la Renda
Garantida de Ciutadania pels Governs de la Generalitat des del seu inici fins a lactualitat.
3.- Tramitar per via durgencia les esmenes de lectura única registrades per la Comissió
Promotora de la Renda Garantida de Ciutadania , així com les propostes de millora de la Ilei
registrada pels grups parlamentaris.
4. Adoptar les iniciatives que corresponguin per exigir al govern d'Espanya la cessió de la
gestió de la prestació de l'lngrés Mínim Vital a la Generalitat de Catalunya, així com deis
recursos economics i mitjans en personal per fer aquesta gestió.

Davant I'augment de I'IPC el primer trimestre del 2022 entenem que no es poden dilatar
per més temps les mesures sol·licitades, per tot aixo la Comissió Promotora de la Renda
Garantida de Ciutadania juntament amb una delegació de les organitzacions socials signants de
la carta de 1'11 de febrer, sol·licitem tenir una reunió amb representants deis grups
parlamentaris com més aviat millor.
Iniciarem des del registre d'aquesta carta les gestions per celebrar aquesta reunió

Barcelona, 31 mar<; 2022
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(1) https:Uwww.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacíon.htm7c=Estad ística C&cid=1254736176802&m
en u=uIti Datos&i d p=12547 35976607
(2) https://www.lamonc1oa.gob.es/consejodeministros/ res umenes/Paginas/2022/290322-rp
cmínistros.aspx

