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1. Antecedents, 
context i valoració del 
programa  

2. Posada en comú 
experiències  
i realitats gestionades 
per entitats 
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 SECRETARIAT GITANO: Elena Delgado 
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 QUATRE VENTS: Lita Álvarez 
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 ECAS: Teresa Crespo, Agnès Felis 
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1. Antecedents, context i valoració del programa 

Arran dels problemes generats pel canvi en la forma de pagament de la RMI 

aplicat a l‘agost, durant les primeres setmanes del mes algunes entitats 

(com Arrels) i ECAS hem atès la demanda dels mitjans –declaracions, article 

d‘opinió de Teresa Crespo a El País el 13/08, nota de premsa 16/08...—, 

però cal consensuar el discurs i les propostes que volem plantejar des 

de les entitats, a través d‘ECAS. 

Al juliol, després que el conseller Mena fes un ús interessat de l‘article 

Disfuncions de la RMI (Teresa Crespo a Público, 15/06), ECAS es va reunir 

amb el departament d‘Empresa i Ocupació (EiO) i es va acordar crear un 

grup de treball per revisar el programa. El Govern no va mencionar en cap 

moment la intenció de canviar la forma de pagament. 

Mijtançant la nota de premsa emesa el 16/08, ECAS ha recordat la 

necessitat de revisar conjuntament el programa –comptant també amb 

el departament de Benestar Social i Família (BSiF)— i ha plantejat la 

necessitat de diversificar-lo per donar una resposta adequada a les 

diferents situacions que cal atendre. 

A més de canviar la forma de pagament sense preví avís el mes d‘agost (al 

setembre es tornarà a la forma habitual, per transferència bancària), s‘ha 

obert un procés de revisió d’expedients ‗per combatre el frau‘. A l‘agost 

s‘han enviat 10.000 cartes convocant a una entrevista presencial i al 

setembre es preveu que se n‘enviïn 10.000 més. 

Divendres 26/08 els consellers Mena (EiO) i Cleries (BsiF) donaran 

explicacions al Parlament en compareixença extraordinària sobre la 

gestió de la RMI i els problemes causats. De moment, la versió de Mena als 

mitjans de comunicació ha insisit en la denúncia d‘elevat índex de frau i la 

necessitat d‘aplicar la mesura adoptada per evitar que s‘acabessin els diners; 
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ha afirmat que no es feien informes i que més de la meitat dels perceptors 

no estaven localitzables o no responien quan se‘ls convocava. 

 

Valoració del programa i de les darreres mesures del Govern 

- El PIRMI s‘ha convertit en ‗calaix de sastre‘ i dic de contenció perquè no 

hi ha res més. Fins ara s‘havia utilitzat per cobrir situacions que no 

responien a la concepció inicial per manca d‘alternatives. Ara el Govern 

vol interpretar el programa en sentit estricte sense preveure altres 

actuacions que cobreixin la creixent demanda d‘ajuts i serveis socials. 

- Quan es va dissenyar el PIRMI, conscients que no tothom estava en 

condicions d‘incorporarse al mercat laboral, es va assumir que la inserció 

hauria de ser laboral i/o social (en tot cas, amb compromisos) 

- Manca de reflexió per part de l‘Administració sobre la seva responsabilitat 

en les deficiències del PIRMI; el seguiment és insuficient per manca de 

recursos 

- Ruptura de la confiança en les entitats: inicialment homologades per 

tramitar la RMI, avui ignorades a l‘hora d‘introduir canvis 

- Nous requisits per restringir i dificultar l‘accés a la RMI: podrien deixar 

fora persones i col·lectius sencers (p.ex. menors i extutelats, si s‘aprova 

el mínim de 25 anys per rebre l‘ajut) 

- Nova normativa: desapareix la vessant social, es limita a la laboral. Per 

tant, cal buscar una prestació alternativa que garanteixi un mínim ingrés 

de subsistència per a tota la població. 

- El canvi en la forma de pagament reflecteix la manca de sensibilitat del 

Govern i el discurs per justificar-lo té efectes perversos: criminalització 

del col·lectiu sencer, estigmatització, risc de generar xenofòbia (assocació 

frau – immigració) 

- Parlar de ‗frau‘ és totalment inadequat tenint en compte les situacions a 

què es fa referència i, a més, no s‘ha quantificat de manera fiable. 

Començar a perseguir el frau per un programa com el de la RMI reflecteix 

un gran desconeixement de la realitat. 

- La unilateralitat en les darreres decisions, preses al marge dels 

professionals, ha generat moltíssima feina extra a les entitats i a la pròpia 

Administració; balanç dedicació / resultats negatiu (per la via de la revisió 

estricta, individualitzada, s‘hagués aconseguit molt més) 

- Malestar entre els tècnics de l‘Administració pel qüestionament de la seva 

feina i perquè no s‘han tingut en compte les propostes que havien fet per 

millorar el programa (més control amb menys cost) 



 

 

RMI: posicionament d’ECAS en relació a la situació 
actual i la revisió del programa 
22.08.2011 | Arrels Fundació | 10.00-12.00 h 

 

acta 

reunió 

- Disfunció entre departaments: protagonisme d‘EiO en la gestió de la RMI, 

amb un enfocament i un tractament diferents als de BSiF (les disculpes 

de Cleries permeten mantenir el diàleg) 

-  Perill de la vinculació del programa a una partida pressupostària: es perd 

la universalitat i la consideració de dret subjectiu. Si no hi ha altres 

instruments, pot suposar un incompliment de la llei. 

- Sembla que el pressupost previst per a la RMI ja s‘ha exhaurit; per tant, 

la voluntat amb les noves mesures és reduir la despesa per poder cobrir 

la demanda real. 

 

2. Posada en comú d’experiències i realitats gestionades / 

detectades per les entitats 

- Casuística molt diversa, bàsicament tres grans grups: a) persones en 

situació o risc d‘exclusió, però amb possibilitats de reinserció (―prototipus 

PIRMI‖); b) perceptors crònics (difícilment podran inserir-se 

laboralment); i c) nous aturats (en situació ‗normalitzada‘, de moment...) 

- Tots els expedients presentats a partir del mes de juny estan aturats i no 

se sap quan se‘ls donarà resposta 

- La manca de recursos humans i l‘alta rotació entre els tècnics dels 

ajuntaments (treballadors/es socials) dificulta el seguiment  

- La inserció no ha de ser només laboral, també social (hi ha altres 

maneres de contribuir a la societat, més enllà del treball remunerat: 

treball ‗creatiu‘, servei a la comunitat...). No es poden aplicar criteris 

purament burocràtics, economicistes. 

- Prestació econòmica és només una part; cal acompanyament i atenció 

adaptada a cada cas  

- Context de crisi: no millora i continuarà generant més demanda (previsió 

EiO: 70% població aturada perdrà la prestació set-nov. 2011). Els tècnics 

no donen abast, la situació està desbordant tothom 

- Tema PIRMI se suma a deixadesa en altres programes (convocatòria 

PQPIs 2011-2012, p.ex., que haurien de començar al setembre, encara 

no ha sortit, i els IPIS no s‘estan preparant). Si les previsions de més 

aturats i finalització de la prestació d‘atur s‘acompleixen, la incapacitat 

per gestionar-ho tot pot ser explosiva. 

 

3. Elaboració d’un discurs consensuat 

- Rebuig de les últimes actuacions del Govern (nous requisits per dificultar 

l‘accés, canvi sobtat en la forma de pagament), de la manera com els han 

aplicat (decisions unilaterals, mesures dràstiques i indiscriminades) i dels 
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arguments utilitzats, que criminalitzen tot un col·lectiu, qüestionen la 

feina dels professionals i suposen un trencament del diàleg i la 

col·laboració amb les entitats. 

- Seguiment i control: fer-lo bé, individualitzat, evitaria possibles abusos o 

casos de picaresca 

- Cal recuperar la interacció entitats – Administració i reforçar el paper de 

les entitats i dels professionals. En el cas d‘EiO, s‘ha de trobar un 

interlocutor vàlid (actualment no hi ha interès ni llenguatge comú) 

- Riscos a mitjà i llarg termini de les retallades i de la insuficient inversió 

social: perills no només intangibles –fractura social, manca de cohesió, 

afebliment de la societat civil...—, sinó també econòmics (desatendre 

certes situacions avui les agreujaria i generaria noves problemàtiques 

d‘exlusió més costoses i difícils de resoldre) 

- Risc d‘explosió social si esclata el malestar latent en diversos àmbits, per 

diferents motius 

- El Govern ha d‘assumir la seva responsabilitat i, a més d‘atendre la 

demanda actual, aplicar mesures preventives per evitar que el cost futur 

sigui molt superior a l‘estalvi d‘avui 

- Com a actor en la gestió del PIRMI, les entitats hem de definir el nostre 

paper, aportar idees i promoure el treball interdepartamental dins el 

Govern 

- Vincle amb pobresa i altres situacions d‘exclusió: no focalitzar en PIRMI, 

sinó aportar un enfocament integral que tracti tota la casuística (a través 

dels grups de pobresa creats per BSiF i altres espais de negociació o 

treball conjunt) 

- Disposició a col·laborar ilimitada? (es planteja la possibilitat de donar a 

entendre a l‘Administració que les entitats podríem deixar de ‗parar els 

cops‘ i canviar el nostre posicionament) 

 

4. Propostes de revisió del programa i altres actuacions 

- Demanar reunió interdepartamental amb el Govern (EiO + BsiF). A 

partir de la revisió del programa de RMI, presentar situacions diverses 

que impliquin diferents departaments i analitzar què s‘està fent des de 

cada àmbit. Objectiu: plantejar propostes que abarquin tot l‘espectre. Es 

demanarà el calendari previst per a la modificació de la llei i es 

reivindicarà el paper i la participació de les entitats. 

- Elaborar un breu dossier que descrigui les realitats que veiem des 

d‘ECAS i les entitats, el que ens preocupa i el que demanem (incloent 

entre les propostes una ‗prestació de supervivència‘). Experiència del dia 
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a dia + reflexió. Propostes de reforma: diversificació i adequació de les 

repostes a les diferents situacions / col·lectius. 

- Recopilar informació quantitativa i qualitativa pel dossier: 

o Circular a les entitats (data límit recepció: 07/09): 

1. Núm. d‘expedients gestionats (accions integrals i/o 

accions laborals?). Efectes del canvi en el pagament a 

l‘agost: han cobrat? Amb quin retard? 

2. Núm. de persones ateses amb expedient obert de RMI no 

gestionat per les entitats, però a les quals afecta el 

programa, directament o indirecta 

3. Aportacions en relació a la casuística actual i els efectes 

de com s‘està gestionant el programa: problemàtiques 

detectades, riscos futurs, reflexions... (fent èmfasi en les 

conseqüències a mitjà i llarg termini) 

o Documentació: volum gestionat per ajuntaments vs entitats 

[possible font: informe Síndica BCN 2010 sobre el cost de 

l‘exclusió], altres dades quantitatives, coneixement del possible 

frau? 

- A través de les accions de comunicació, visibilitzar les conseqüències 

de la mala gestió i els errors comesos, amb casos que les il·lustrin 

- Plantejar el tema a les properes reunions dels grups de treball de 

pobresa creats per BSiF (ECAS és present als quatre), com a qüestió 

prèvia. S‘exposarà com ens hem sentit a les entitats en veure que 

malgrat les reunions i trobades, les decisions es prenen de manera 

unilateral; es demanarà que es restableixin els llaços de confiança i que 

se‘ns convidi a participar i col·laborar en la reforma del programa. 

S‘informarà a altres entitats que participen en els grups de treball per tal 

que se sumin a aquesta posició de disconformitat (Caritas, Creu Roja, 

Taula del Tercer Sector...). 

- Diàleg amb els partits polítics: mantenir la via oberta perquè tinguin 

present la nostra realitat i posició, i contribuir a que aportin arguments de 

pes, amb una perspectiva àmplia del tema (no només aspectes puntuals 

del moment). Se‘ls enviarà una carta informant-los del que estem fent i 

oferint-nos a col·laborar. 

 

CLOENDA 

Es tanca la sessió i es deixa oberta la possibilitat de convocar altres 

reunions si és necessari, en funció de com evolucioni la situació. A la 

propera Junta directiva d‘ECAS, que tindrà lloc a primers de setembre, 

s‘informarà dels acords presos a fi que siguin ratificats i, si cal, 

s‘emprenguin noves iniciatives. 


