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La Secretaria de Treball i Economia organitza una 
jornada on tractarem les dues prestacions de pro-
tecció social autonòmica i estatal, respectivament 
(RGC i IMV), amb l’objectiu d’oferir un espai d’infor-
mació, formació, reflexió i debat al voltant d’aques-
tes dues prestacions.

La jornada consistirà en dues taules rodones.
A la primera abordarem els continguts bàsics de 
la llei de la renda garantida de ciutadania, el mè-
tode de tramitació, els obstacles que implica i les 
possibles solucions per donar una resposta eficaç 
al col·lectiu diana. 

A la segona taula analitzarem el context de la pan-
dèmia, en el qual es va aprovar el decret llei de 
l’IMV, i les novetats de la llei aprovada el desembre 
passat. 
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Seu de CCOO de Catalunya - Sala d’actes
Via Laietana, 16, 

Barcelona

Renda garantida de ciutadania (RGC) 
i ingrés mínim vital (IMV) 

10.00 h PRESENTACIÓ de l’acte a càrrec de SAIDA EHLILUCH, 
responsable d’Ocupació i Protecció Social de CCOO de 
Catalunya.

10.10 h “Marc normatiu, balanç i reptes de futur de l’RGC després 
de quatre anys de vigència”, a càrrec d’EMÍLIA MACHO, 
subdirectora general de la Renda Garantida de Ciutadania 
(Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya) i 
experta en la matèria.
 
Modera: LLUÍS VIDAL SIXTO, responsable d’Assessorament 
Sindical de CCOO de Catalunya.

10.45 h DEBAT I DESCANS.
11.30 h “Situació general de l’ingrés mínim vital des de la seva 

implementació el 2020, en plena pandèmia, i novetats de 
la Llei 19/2021, aprovada el desembre del 2021”, a càrrec 
d’ENRIQUE MARTÍN, adjunt a la Secretaria Confederal de 
Polítiques Públiques i Protecció Social de CCOO.
 
Modera: LOLA GARRIDO, responsable de l’Àmbit 
d’Assessorament Sindical de CCOO de Catalunya.

12.00 h DEBAT.
12.30 h Presentació de membres de l’Associació DI-GAM, entitat que 

donarà suport a les persones que pateixen bretxa digital en la 
tramitació de l’RGC i l’IMV, entre altres funcions.

12.50 h CLOENDA a càrrec de SAIDA EHLILUCH, responsable 
d’Ocupació i Protecció Social de CCOO de Catalunya.

 Balanç i reptes de futur de l’RGC després de quatre 
anys de vigència, i novetats en l’IMV amb l’aprovació de 

la Llei 19/2021 el desembre del 2021

FORMULARI D’INSCRIPCIÓ

https://docs.google.com/forms/d/1SWxJDUbfEC_i9inKmeZqUQS9Z-AofqZ__7q8eX-W-PQ/viewform?edit_requested=true

