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MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE
CATALUNYA-MOVIMENT D’ESQUERRES (ERC-MES) DE SUPORT A LA
RENDA GARANTIDA DE CIUTADANIA
1. ATÈS que el Ple del Parlament de Catalunya, el 12 de juliol de 2017, va aprovar
per unanimitat la llei de la Renda Garantida de Ciutadania que desenvolupa
l’article 24.3 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, on s’estableix que “les
persones o les famílies que es troben en situació de pobresa tenen dret a accedir
a una renda garantida de ciutadania que els asseguri els mínims d’una vida digna,
d’acord amb les condicions que legalment s’estableixen”.
2. ATÈS que aquesta llei (i el seu procés d’aprovació) s’emmarca i és resultat dels
estralls de la crisi econòmica que esclata al 2008 i que deixa un context desolador
i insostenible: nivells d’atur molt elevats (especialment entre els col·lectius de risc
com ara el jovent, gent gran, dones i persones migrades), altes taxes d’exclusió
social, gran augment de persones per sota del llindar de pobresa, alts nivells de
pobresa infantil, augment de la bretxa salarial entre homes i dones... Així com la
propagació de la precarietat i la inestabilitat laboral, l’aparició dels treballadors
empobrits i l’evidència que el problema no rau en si la persona és o no ocupable
sinó que el problema rau en el sistema i en el mercat laboral que no és capaç de
donar cobertura a les classes populars.
3. ATÈS que aquesta llei és resultat d’un llarg procés que es va iniciar amb una
Iniciativa Legislativa Popular com a reacció davant la retallada del PIRMI en plena
crisi econòmica (en 2011) que, després de recollir 121.191 assignatures en 2013,
va ser defensada pels seus representants al Ple del Parlament de 26 de març de
2014, va continuar la seva tramitació per via d’urgència i després de superar dues
convocatòries electorals, va culminar recentment amb la redacció del projecte de
llei, fruit del treball de la ponència parlamentària i de l’acord subscrit pels
representants de la Comissió Promotora i el Govern de la Generalitat.
4. ATÈS que aquest dret cívic i social significa el primer dret subjectiu conquerit
després de l’esclat de la crisi i que empara a tota la ciutadania de Catalunya és el
resultat de l’esforç i la col·laboració de nombroses persones voluntàries, del suport
de més de 76 entitats cíviques, socials i polítiques, i de les mocions de suport de
52 ajuntaments i del Conselh Generau d’Aran, que representen una àmplia majoria
de la població de Catalunya.
5. ATÈS que la implementació efectiva de Renda Garantida de Ciutadania serà
forma transitòria entre el 15 de setembre d’enguany fins a l’abril del 2020.
Per tot això, el Grup Municipal d’ERC-MES proposa que la Junta de Veïns
acordi:
PRIMER.- Mostra el suport de l’EMD de Valldoreix en la implementació de la
Renda Garantida de Ciutadania.
SEGON.- Declarar Valldoreix vila promotora de la Renda Garantida de Ciutadania.
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TERCER.- Comunicar i informar les persones i famílies valldoreixenques que
tinguin dret a la Renda Garantida de Ciutadania de l’existència d’aquest dret i de
les condicions per accedir-hi.
QUART.- Instar la Generalitat de Catalunya a garantir i facilitar la implementació
de la totalitat de la Llei de la Renda Garantida de Ciutadania i, en conseqüència, la
generalització de la compatibilitat amb les rendes de treball a temps parcial amb
ingressos inferiors a l’IRSC.
CINQUÈ.- Instar el Govern espanyol a garantir la compatibilitat del programa
PREPARA, en cas de prorrogar-se, amb la Renda Garantida de Ciutadania.
SISÈ.- Instar la Generalitat de Catalunya a actualitzar, en el termini més breu
possible, l’Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya, el qual està congelat
des de 2010.
SETÈ.- Comunicar l’adopció d’aquests acords a la Comissió Promotora de la
Renda Garantida de Ciutadania, l’Ajuntament de Sant Cugat, la Generalitat de
Catalunya, els grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, l’Associació de
Municipis de Catalunya i la Federació de Municipis de Catalunya

Valldoreix, 11 d’octubre de 2017

