
 

 

Les entitats recelen del traspàs del programa de 

Renda Mínima d’Inserció a Empresa i Ocupació 

 La transversalitat és un valor important del PIRMI  que cal 
mantenir per treballar d’una manera integral amb els beneficiaris 

 Empresa i Ocupació ha mostrat poca receptivitat a les propostes 

per millorar el programa i s’ha centrat en la vessant econòmica 

Barcelona | 30.05.2012 

Nota de  

Premsa 

 

Via Laietana, 54 1er (BCN) 

www.acciosocial.org 

 

ECAS  Agència de Comunicació Social  

T. 93 268 34 42  M. 657 515 361 

 

 

Contacte: Agnès Felis  

afelis@acciosocial.org 

 

 

 

 

 

 

 

L’anunci fet avui pel Govern que el Departament d’Empresa i Ocupació 

centralitzarà a partir d’ara la gestió de la Renda Mínima d’Inserció 

(RMI) “per guanyar eficiència en la gestió” i orientar-la “cap a tot el que té 

a veure amb l’ocupabilitat” desperta inquietuds entre les entitats 

socials que atenen els beneficiaris del programa per l’actitud mostrada per 

aquest Departament des que, l’agost passat, va decidir de manera sobtada 

i unilateral canviar la forma de pagament de l’ajut. Tot i que la tramitació 

dels pagaments es va normalitzar en els següents mesos, els reiterats 

intents de la federació d’Entitats Catalanes d’Acció Social (ECAS) per posar 

en comú les nostres propostes no han fet possible el treball conjunt 

amb Empresa i Ocupació.  

Les entitats socials considerem que és necessari obrir un procés de 

revisió a fons del programa per donar resposta a les demandes actuals i, 

en aquest sentit, hem fet arribar al Govern i als grups parlamentaris un 

document de reflexions i propostes per a la reformulació urgent de la 

llei de la RMI, que arran de les darreres modificacions per restringir-ne 

l’accés està deixant sense cap tipus de cobertura social nombroses 

persones i famílies en risc d’exclusió. Mitjançant el document, ECAS ha 

instat els responsables polítics a iniciar un treball de renovació de la llei, 

que en qualsevol cas creiem que ha de mantenir el caràcter 

transversal i interdepartamental perquè l’atenció als beneficiaris 

pugui ser integral. 

Confiem que l’assumpció per part del Departament d’Empresa i Ocupació 

de l’òrgan tècnic administratiu que gestiona la Comissió Interdepartamental 

de la RMI serveixi per agilitzar els procediments administratius i posar 

ordre en la seva gestió, així com per intensificar la seva implicació i 

cristal·litzar el seu compromís en l’inici de l’esmentat procés de revisió, 

cada dia més urgent. Tanmateix, considerem imprescindible la participació 

dels altres dos departaments que la formen (Benestar Social i Família, i 

Ensenyament), i d’altres àrees de Govern, com ara Territori i Sostenibilitat 

per temes com l’habitatge. 

 

ECAS és una federació d'Entitats Catalanes d'Acció Social que agrupa 85 organitzacions 

sense afany de lucre que atenen 795.000 persones l’any. L’atenció directa que presten les 

organitzacions membres d’ECAS i la tasca de la pròpia federació per vertebrar el sector es 

fonamenten en la voluntat de transformar la societat per fer-la més justa i equitativa. En la 

nostra tasca diària prioritzem l’atenció a col·lectius en situació o risc d’exclusió perquè els 

drets de totes les persones es facin efectius i possibilitin l’exercici de la plena ciutadania.  

http://acciosocial.org/wp-content/uploads/2012/05/Reflexions-i-propostes-ECAS-per-reforma-RMI_docs-1i2.pdf

