
 

 
 
 

 
 
NOTA DE PREMSA 

 

RENDA GARANTIDA DE CIUTADANIA 

 

Nova oportunitat per redreçar la Renda Garantida de 
Ciutadania amb l’impuls del Consell de Govern 

 El Col·legi de Treball Social s’ha reunit avui amb el conseller 
Chakir El Homrani i participarà activament dels espais de treball 
per desplegar la Renda Garantida de Ciutadania 
  

 Cal incorporar propostes de millora dels professionals de serveis 
socials bàsics i d’altres agents socials perquè la nova prestació 
acompleixi les expectatives generades amb la seva aprovació 

Barcelona | 15 de juny de 2018 

 
El Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya ha participat aquest migdia en la reunió entre 
el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir El Homrani, i representants de 
diversos agents socials vinculats a la Renda Garantida de Ciutadania, en què s’ha anunciat, 
finalment, l’impuls del Consell de Govern que ha d’acompanyar el desplegament de la nova 

prestació. La degana del Col·legi de Treball Social, Conchita Peña, i Mercè Civit, membre de 
la Junta de Govern, valoren positivament la trobada, que és un primer pas per assolir el 
ple desenvolupament de la Renda Garantida de Ciutadania, i han traslladat el compromís 
de ser presents i participar de manera activa tant al Consell de Govern com al grup de 

treball per desenvolupar al reglament de la Llei, que es reunirà la setmana que ve. 
 
Tal i com exposàvem al març amb motiu dels primers sis mesos de la Renda Garantida de 

Ciutadania, la seva aprovació va generar unes expectatives no acomplertes fins al moment 
que han generat malestar entre la ciutadania i els professionals. La manca d’un reglament 
sobre el seu funcionament n’ha dificultat el desplegament, per la qual cosa celebrem que el 
Govern també vegi prioritari aprovar una normativa que reverteixi les problemàtiques 
actuals. Calen urgentment instruccions clares sobre com respondre davant les diferents 
casuístiques. La reunió imminent del grup de treball sobre el reglament permetrà incorporar 
les proposes dels professionals dels serveis socials bàsics, que coneixen de primera mà 

la gestió actual de la prestació al conjunt del territori. 
 
Els treballadors i treballadores socials han rebut el malestar de la ciutadania amb la ineficient 
gestió i la iniquitat actual i vetllaran perquè la Renda Garantida de Ciutadania sigui, tal i com 
es va concebre, un nou dret social que garanteixi una vida digna al conjunt de la 
població. 

 
Per a més informació podeu contactar amb: 

Gina Marín | Responsable de Premsa del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya 
T. 93 268 3442 | M. 690 372 019 | premsa@tscat.cat 
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