
 Investigació d’ofici 

 

LA SÍNDICA RECOMANA A L’AJUNTAMENT 

INCREMENTAR ELS RECURSOS ECONÒMICS I SOCIALS 

DAVANT LES RETALLADES DE L’RMI  
 

Vilà creu que les famílies que deixin de cobrar la prestació demanaran més ajudes 

al consistori barceloní per cobrir les seves necessitats bàsiques 

 

La situació econòmica de moltes persones és crítica i no és evident que 

l’Administració municipal pugui donar sempre resposta a les seves demandes 

 

La defensora considera que la Generalitat incompleix l’Estatut en suprimir la 

prestació a les persones “excloses del mercat de treball perquè no han pogut 

accedir-hi o reinserir-s’hi i que no disposin de mitjans de subsistència” 

 

La síndica de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, ha recomanat a l’Ajuntament que 

incrementi els recursos econòmics i socials davant els previsibles efectes que les 

retallades en la renda mínima d’inserció (RMI) poden tenir en alguns ciutadans de la 

capital catalana en situació d’extrema vulnerabilitat. Vilà, a més, suggereix a la Quarta 

Tinència de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports, en una intervenció d’ofici sobre la 

tramitació municipal de l’RMI, que segueixi vetllant per la distribució equitativa dels 

recursos i reforci els convenis amb les entitats socials del tercer sector per garantir 

l’atenció social. En el seu informe, la defensora considera que la Generalitat incompleix 

obertament l’Estatut pel fet de desmuntar, en part, la prestació de l’RMI a les persones 

“excloses del mercat de treball perquè no han pogut accedir-hi o reinserir-s’hi i que no 

disposin de mitjans de subsistència”, segons l’article 25 de l’Estatut. 

 

Des del passat agost, diferents persones, entre d’altres un important grup de treballadors 

municipals, i institucions de la ciutat han fet arribar a la síndica el seu malestar i la seva 

disconformitat amb la situació creada arran dels canvis introduïts per la Generalitat pel 

cobrament de l’RMI. Aquest fet i l’entrada en vigor del nou reglament de l’RMI van motivar, 



a l’agost, l’obertura d’aquesta actuació d’ofici per conèixer, analitzar i valorar les 

repercussions de l’esmentat Decret en l’atenció bàsica dels serveis socials municipals. 

 

Segons les dades a què ha tingut accés la síndica, el passat mes de setembre hi havia a 

Barcelona 3.902 expedients vigents de famílies que cobren l’RMI. El nombre de persones 

beneficiàries era de 7.869, de les quals 2.532 eren menors, amb una quantia econòmica 

de les prestacions que superava els 5,7 milions d’euros. A mitjans de desembre, a part 

dels 3.902 expedients vigents, hi havia 841 expedients pendents de ser revisats i uns 

altres 311 tenien la proposta de resolució feta però estaven pendents de passar pel 

Departament de Nòmines.  

 

L’Ajuntament ha assegurat a la síndica que es desconeix el nombre d’usuaris que 

deixaran de percebre l’RMI a Barcelona aquest any perquè això vindrà condicionat pels 

canvis en la situació personal, laboral o d’ingressos dels beneficiaris i de la valoració que 

els professionals facin en cada cas. Pel que fa a l’estimació de noves altes, el consistori 

tampoc no disposa de xifres concretes i informa que vindran condicionades per la situació 

de necessitat de les persones ateses pels serveis socials bàsics, per si compleixen els 

requisits de l’RMI i per si accepten el pla de treball. 

  

Manca de concreció 

 

De tota manera, la síndica opina que no es pot obviar que es té coneixement que la 

situació econòmica de moltes famílies és molt crítica i no és evident que l’Administració 

municipal pugui donar sempre resposta a les seves demandes. A Vilà la preocupa la 

precipitació de l’actuació del Govern de la Generalitat en els canvis proposats i la manca 

de concreció de noves polítiques socials per atendre les diferents tipologies de persones 

que necessiten un suport social i econòmic per sobreviure i que no tenen el perfil de 

l’actual RMI. 

 

Vilà considera que la Generalitat està incomplint obertament l’Estatut d’Autonomia pel fet 

de desmuntar, en part, les prestacions de l’RMI que donaven resposta al reconeixement 

de dret subjectiu contingut en l’article 25, que tracta dels drets en l’àmbit laboral, i que diu 

que “les persones excloses del mercat de treball, perquè no han pogut accedir-hi o 

reinserir-s’hi i que no disposin de mitjans de subsistència propis, tenen dret a percebre 

prestacions i recursos no contributius de caràcter pal·liatiu (...)”. 

 

El Decret 384/2011, de 3 de juliol, de desplegament de la Llei 10/1997, de la renda 

mínima, diu expressament en l’article 4.2 que no es tindrà accés a la prestació econòmica 

de l’RMI en els casos següents: “(...) les persones que només presentin una problemàtica 

laboral derivada de la manca o pèrdua de feina, que no acreditin una dificultat social o 

d’inserció laboral afegides i, per tant, que no requereixin cap tipus d’intervenció social 

continuada”. Aquest atemptat directe i flagrant contra els drets socials de l’Estatut, així 

com la insuficient reacció política i social, fan témer noves erosions en les prestacions de 

serveis socials. 



El passat 9 de juny, quan encara s’estava debatent la modificació de la regulació de l’RMI 

al Parlament de Catalunya, Vilà va enviar una carta als presidents dels diferents grups 

municipals en la qual ja advertia que els canvis proposats pel Govern català repercutirien 

directament sobre els serveis socials municipals de Barcelona, que hauran d’atendre més 

persones quan l’atenció bàsica, per part dels serveis socials municipals, ha augmentat 

des de l’any 2006 en un 44,4 %, mentre que la demanda de l’RMI, per part dels ciutadans 

de Barcelona, va créixer un 36,6 %, l’any 2010. 

Vilà dóna la raó al consistori en el fet que els serveis socials de l’Ajuntament de Barcelona 

no poden, ni competencialment ni econòmicament, substituir la prestació de l’RMI, però 

considera molt necessari buscar de forma urgent mesures alternatives (l’Ajuntament ja ha 

atès alguns casos urgents al llarg del 2011 i planteja un augment dels recursos per la 

conjuntura econòmica). La síndica creu que la reducció d’ingressos que comportarà en 

algunes famílies la pèrdua de l’RMI farà que hagin de demanar més ajudes per cobrir les 

seves necessitats bàsiques en aspectes com ajuts econòmics puntuals, menjadors 

socials, allotjament temporal i beques escolars o extraescolars, entre d’altres. 

Probablement, moltes partides hauran d’augmentar el seu pressupost. 

 

Així mateix, i d’acord amb l’opinió de professionals municipals que tramiten l’RMI, aquesta 

Sindicatura considera que, més enllà del necessari seguiment dels beneficiaris de l’RMI 

per evitar qualsevol frau, és imprescindible que la nova regulació comporti una millora del 

seu objectiu principal: la inserció laboral. De la mateixa manera, caldrà estudiar i 

promoure l’establiment d’una nova prestació econòmica per a aquelles persones que es 

troben en edat de treballar però que no poden fer-ho per diferents motius justificats i que 

tampoc no poden cobrar cap mena de pensió no contributiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


