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Sense renda mínima per
a treballadors pobres
b El Govern diu que

no vol normalitzar
la feina precària
amb complements
ELISENDA COLELL
BARCELONA

L

a renda garantida sosté
30.000 llars on viuen
75.000 persones. El Govern admet que no són
totes les famílies en situació de
pobresa que hi ha a Catalunya,
que afecta el 20% de la població.
De fet, si es compara amb l’antiga PIRMI, l’ajuda ha crescut en
poc més de 2.000 llars. Més de
la meitat de les peticions (58%)
són denegades perquè hi consta una ocupació, tot i que
precària. Són les dades que ahir
va donar a conèixer la Conselleria d’Afers Socials, després de
celebrar la primera reunió oficial amb entitats del tercer sector, patronal, sindicats i entitats municipalistes.

La conselleria no
aprovarà el reglament
fins a l’any que ve
Les xifres oficials mostren
una lleugera millora respecte al
setembre passat. Llavors, les peticions acceptades no arribaven
al 10%. El 75%, la majoria, eren
tombades. En aquests últims
vuit mesos no han aconseguit
donar la volta al mitjó però les
sol·licituds acceptades ja suposen el 29% del total, i les denegades el 58%. En nombres absoluts, les acceptades gairebé es
tripliquen –arriben a les
9.829–, i les rebutjades gairebé
s’han reduït a la meitat, passen
de 35.200 a 19.800.
FEINA PRECÀRIA / Segons va explicar el conseller d’Afers Socials,
Chakir el Homrani, el problema
és que la majoria de les persones
que es queden fora és perquè tenen feines precàries. Per resoldre aquestes incidències, El
Homrani es va comprometre a
aprovar el reglament de la llei a
començaments del 2020. Però el
conseller va deixar clar que no
complementaran totes les rendes del treball. «Estaríem normalitzant el treball precari, i això
no pot ser», va assegurar. I va instar Pedro Sánchez que derogui
la reforma laboral que permet
aquests models de contractació.
La renda garantida també
complementa pensions estatals
perquè arribin als 600 euros al

b Es dupliquen les

ajudes acceptades,
però les rebutjades
encara superen el 50%
mes. Ja són 47.568 pensionistes
els que es beneficien d’aquestes
ajudes. El conseller va retreure
la quantia «indigna» d’aquestes
ajudes estatals.
Sobre la proposta de contractar l’empresa Deloitte, El
Homrani va explicar que la seva
funció serà implementar un
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nou programa informàtic que
agiliti els tràmits. «Igual que passa amb l’atur, qualsevol persona
pugui sortir del SOC amb la
sol·licitud tramitada i cobrant ja
aquell mes».
«Hem mostrat la nostra
preocupació amb les incidències detectades però confiem
que amb aquest espai de diàleg
aconseguim que la renda arribi
a més persones i no tingui
l’abast actual», va assenyalar el
representant de la taula del tercer sector, Martí Batllori, després de la trobada. H

33 El conseller d’Afers Socials, Chakir el Homrani, ahir.

