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15.5. Moció presentada per Fem Poble - En Comú Podem per recuperar la inversió social
a Catalunya i per una fiscalia justa i progressiva.
El passat 17 d'octubre, es va commemorar el Dia Internacional per a l'Eradicació de la Pobresa,
moviments i entitats a tot el món van fer una crida a la lluita contra la pobresa i l'exclusió.
Estem immersos en una situació d'emergència global, provocada per un sistema econòmic
neoliberal que exclou, sobreexplota i condemna a la pobresa a milers de milions de persones i
al planeta. Un sistema basat en la desigualtat i l'explotació sense límit dels recursos en el qual
l'eradicació de la pobresa no ha estat una prioritat.
Més de 1.800 milions de persones al món estan en situació de pobresa; i més de 736 milions
subsisteixen en pobresa extrema, depenent, a més, en gran manera, d'activitats sensibles al
canvi climàtic, com l'agricultura, la ramaderia i la pesca. Una realitat on les dones representen
el 70% de les persones en situació de pobresa. Només a Europa hi ha 113 milions de persones
en risc de pobresa o exclusió.
Les xifres a Catalunya són demolidores, la taxa de pobresa ha tornat a augmentar i se situa en
una xifra record del 21,3% de la població. S'ha cronificat i augmentat la pobresa severa passant
el 2017 del 5% de la població catalana (380.000 persones) a un 6,5% (500.000 persones).
Estem parlant que hi ha al nostre país mig milió de ciutadans i ciutadanes que tenen uns
ingressos inferiors a 350 euros al més. I el comitè català d'UNICEF a Catalunya constata que la
pobresa infantil és un problema estructural: el 28,6% de nens, nenes i adolescents tenen el risc
de ser pobres. Això és una de cada 4 llars amb fills i filles i la xifra en el cas de les
monoparentals es dispara fins a 4 de cada 1O.
Es fa evident dones que a Catalunya tampoc ha estat prioritat del Govern respondre a les
desigualtats i a l'exclusió. La pobresa i les desigualtats creixen i es mantenen per causes com
el treball precari, la manca d'accés i manteniment de l'habitatge i per manca d'inversió social.
Tot i la millora macroeconòmica, els 4.000 milions d'euros retallats entre 2010 i 2014 en salut,
educació, protecció, habitatge, promoció social, no s'han recuperat en els pressupostos, en
falten encara 2.200 per arribar als nivells d'abans de la crisi. 1 un instrument cabdal per la lluita
contra la pobresa com la RGC no esta sent desplegada i aprofitada en tot el seu potencial: des
que es va posar en marxa el 2017 fins avui l'han sol·licitat gairebé 170.000 persones i només
l'han rebut unes 76.000.
En aquest context, els Ajuntaments, són el qui estan en permanent contacte amb la realitat i
necessitats de la ciutadania i són els qui han fet de trinxera per parar el cop. Sense els
recursos necessaris, però els governs locals han fet resistència contra les desigualtats i un dels
grans reptes que cal afrontar avui és com preservar l'Estat del benestar des de la proximitat.
Per aquest motius, proposem els següents acords:
Instar el Govern de Catalunya:
1.Recuperar la inversió social prèvia a les retallades, a partir de l'aprofitament màxim de la
lògica redistributiva, aplicant una fiscalitat justa i progressiva.
2.Aprovar amb urgència el reglament de desplegament de la RGC que permeti acabar amb
l'aplicació restrictiva i que resolgui la compatibilització amb les rendes del treball i l'ajut a
l'habitatge.
3.Aplicar la prestació econòmica universal per fill a càrrec de 0-17 anys, entesa com una
inversió social per garantir la igualtat d'oportunitats des de la primera infància fins a
l’adolescència.
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4.Garantir l'accessibilitat real per assolir l'equitat, en les ajudes a l'escola bressol activitats
extraescolars, beques escolars i el dret a una alimentació sana i equilibrada.
5.Traslladar els presents acords al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, els grups
polítics del Parlament de Catalunya, la Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya,
els sindicats i a les entitats municipalistes de Catalunya.
Defensa la moció el regidor, Sr. Alejandro Conde Poveda.
Després d’un debat es sotmet la moció a votació. El Ple de la corporació acorda la seva
aprovació per unanimitat dels vint-i-un membres presents.
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