
 

 

 

 

  

 A J U N T A M E N T  

      d’ARENYS DE MUNT  

_____ 

Que el Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària de data 10/03/2016, primera convocatòria, ha 
pres, amb els vots favorables dels grups municipals ERC, CUP, PSC i GRUP MIXT, amb els 
vots en contra dels grups CIU i PP i a proposta del grup municipal MIXT, el següent acord, a 
reserva de l’aprovació definitiva de l’acta, el qual es transcriu a continuació: 
 
“MOCIÓ DEL GRUP MIXT PER DECLARAR ARENYS DE MUNT VILA PROMOTORA DE LA 
RENDA GARANTIDA CIUTADANA (RGC). 
 
Són moltes les veus que al llarg del temps hem defensat la idea d'un model social més just i 
equilibrat en el que totes les persones puguin desenvolupar-se en igualtat de condicions. 
 
Basant-nos en aquest plantejament, hi ha multitud d'opcions i propostes per a realitzar accions 
de repartiment de la riquesa dins de l'escenari social i polític actual. D'entre totes aquestes 
opcions n'hi ha una que destaca i que ha estat avalada per diferents personalitats del món 
acadèmic, polític i social: 
 
La Renda Garantida Ciutadana. 
 
La Renda Garantida Ciutadana és un ingrés pagat per l'Estat, com a dret de la ciutadania, a cada 
membre de ple dret o resident de la societat. És una renda bàsica, amb una assignació 
monetària pública incondicional a tota la població, ja que el dret a la vida és incondicional. 
 
Una Renda Garantida Ciutadana pot finançar-se de diferents formes. En aquest sentit ja s'han 
realitzat diferents propostes de finançament durant els últims deu anys. Les propostes poden 
variar substancialment en funció de la quantitat i del tipus de renda que es proposi. 
 
A Catalunya hi ha una proposta de finançament i viabilitat de Renda Garantida Ciutadana 
desenvolupada pel catedràtic en economia de la Universitat de Barcelona, Jordi Arcarons, el 
professor de economia i empresa, Daniel Raventós i l'economista i professor de l'escola de 
negocis de la UPF, Lluís Torrens. 
 
Durant el juliol de 2015 es va decidir presentar una ILP sobre la Renda Garantida Ciutadana en 
la qual, la comissió promotora, va impulsar una marxa per donar visibilitat a la iniciativa. Aquesta 
marxa va fer parada a diferents municipis del Principat en el seu camí cap al Parlament de 
Catalunya, on es va presentar la proposta formalment. 
 
Aquesta ILP va recollir 121.191 signatures de recolzament i, des de mitjans de desembre, està 
en tràmit al Parlament. 
 
A més, el passat 23 de juliol de 2015, set forces polítiques catalanes (ICV, EuiA, Podem, Procés 
Constituent, la CUP, PSC i Barcelona en Comú) signaren la Declaració “Una Catalunya sense 
pobresa és urgent, possible i necessària” de la Comissió Promotora d'aquesta ILP, en la qual 
posaven de manifest que la millor resposta davant la greu situació de pobresa severa que viu la 
societat catalana avui és la Renda Garantida de Ciutadania. Una Renda Garantida que asseguri 
uns mínims per a la vida digna en els termes previstos en l'article 24.3 del Estatut d'Autonomia 
de Catalunya que diu: 'Les famílies o persones en situació de pobresa tenen dret a accedir a una 
Renda Garantida Ciutadana que els garanteixi una vida digna'. 
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La Renda Garantida Ciutadana és un primer pas cap a un model social més just i sostenible i 
cap a una forma d'entendre la societat des d'una perspectiva més avançada, comunitària i 
integradora. 
 
La quantia de la prestació econòmica de la Renda Garantida Ciutadana serà de 7.967,70 euros 
anuals dividit en 12 pagues mensuals de 664 euros i tindrà el caràcter de suplementari, de tal 
forma que, sumada als ingressos econòmics que es tinguin per qualsevol concepte, es disposi 
com a mínim d'aquests 664 euros mensuals, que és l'indicador de renda de suficiència de 
Catalunya. 
 
La Renda Garantida Ciutadana és un dret universal de tots els ciutadans i ciutadanes de 
Catalunya, no condicionat a disponibilitats pressupostàries ni a cap obligació. És un dret 
subjectiu de caràcter individual però vinculat a la situació econòmica de la persona i, en el seu 
cas, del nucli familiar o de convivència. Tindrà caràcter indefinit, fins que el perceptor surti de la 
situació de pobresa. La quantia l’estableix el Parlament, que considera aquesta quantitat com el 
mínim que permet una vida digna a Catalunya. Tindrà també un caràcter complementari, de 
manera que les pensions o salaris precaris inferiors a aquesta quantitat seran complementats 
fins a aconseguir-la. 
 
Els requisits per accedir al dret a cobrar la prestació econòmica de la Renda Garantida 
Ciutadana són: 

• Tenir 18 o més anys, o ser menor emancipat. 

• Estar vivint legalment a Catalunya. 

• Tenir residència continuada a Catalunya durant un mínim de 12 mesos. 

• No disposar d’ingressos econòmics superiors als mínims garantits equivalents a la 
quantia de l’indicador de renda de suficiència de Catalunya (per l’ any 2012, 664 euros 
mensuals per dotze pagues), durant com a mínim els 4 mesos anteriors a la sol·licitud. 

 
El projecte de Llei per la Renda Garantida Ciutadana regula també les obligacions de les 
persones perceptores de la prestació econòmica; l’incompliment de les obligacions pot comportar 
la suspensió o la pèrdua del dret a percebre la Renda Garantida Ciutadana. 
 
El finançament de la Renda Garantida Ciutadana és a càrrec dels Pressupostos de la Generalitat 
de Catalunya, i serà gestionada per l’Administració de la Generalitat de Catalunya, les 
administracions locals, i amb la participació de les entitats del tercer sector, degudament 
acreditades. 
 
La Renda Garantida Ciutadana aporta solucions reals a moltes de les problemàtiques socials 
que patim actualment: 

• Permet als treballadors i treballadores negociar unes condicions laborals dignes. 

• Permet donar reconeixement a les persones que no treballen dins del món laboral, però 
ho fan en l'àmbit familiar o domèstic. 

• Permet que els estudiants puguin gaudir d'unes condicions dignes mentre desenvolupen 
les seves capacitats. 

• Permet fer front de forma més eficaç i integradora que les actuals prestacions, a les 
situacions de pobresa. 
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És pel que s'ha exposat que, des del grup majoritari de persones que es van presentar a les 
eleccions del 24 de maig del 2015 sota les sigles de la CUP-PA per Arenys de Munt, es proposa 
al Ple l'adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Declarar Arenys de Munt vila promotora de la Renda Garantida Ciutadana. 
 
Segon.- Donar recolzament a la ILP per aconseguir una Renda Garantida Ciutadana i al projecte 
de llei que està en tràmit al Parlament de Catalunya. 
 
Tercer.- Requerir a la Generalitat la promoció, estudi i difusió del concepte de Renda Garantida 
Ciutadana. 
 
Quart.- Requerir al Parlament de Catalunya la tramitació de la Llei per una Renda Garantida 
Ciutadana en compliment de l'article 24.3 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, però com a 
instrument bàsic de dret per als ciutadans en el nou model social que reclamem per la nova 
República Catalana. 
 
Cinquè.- Requerir a la Generalitat de Catalunya a iniciar els tràmits per l'aplicació de la Renda 
Garantida Ciutadana com a garantia i dret social elemental de la ciutadania. 
 
Sisè.- Promoure des de l'Ajuntament d'Arenys de Munt el concepte de la Renda Garantida 
Ciutadana i obrir espais de debat i discussió, tallers i xerrades sobre la Renda Garantida 
Ciutadana 
 
Setè.- Treballar conjuntament amb teixit associatiu i social arenyenc per defensar la Renda 
Garantida Ciutadana. 
 
Vuitè.- Donar suport a les iniciatives sobre Renda Garantida Ciutadana que es desenvolupin a la 
nostra vila i facilitar la participació de personalitats del món acadèmic i l'acció social en aquestes 
activitats. 
 
Novè.- Comunicar aquests acords al Consell Comarcal, la Diputació de Barcelona, als grups 
parlamentaris del Parlament de Catalunya, a la Generalitat de Catalunya, a la Comissió 
Promotora de la ILP http://www.rendagarantidaciutadana.net, als mitjans de comunicació locals i 
a les entitats socials del municipi.” 
 
  


