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EXPOSA: 

El passat mes de juliol, milers de famílies catalanes en perillós risc d’exclusió social 
s’assentaven que no cobrarien la Renda Mínima d’Inserció corresponent a aquell mes, 
a causa d’una reforma introduïda pel Departament de Benestar Social i Família de la 
Generalitat de Catalunya. Aquesta situació, creà una gran alarma social, ja que per a 
moltes famílies, el conegut com a PIRMI és l’únic ingrés en que compten per poder 
mantenir una vida digna.  

Molts ajuntament catalans van haver de fer un gran esforç econòmic per poder 
sufragar aquest greuge i evitar així, que molts i moltes convilatanes quedessin 
excloses socialment per no poder fer front a les despeses corrents. No obstant, la 
Generalitat també ha anunciat una reforma en els criteris i els mètodes d’atorgament 
d’aquesta subsidiarietat, el que pot provocar un greu risc d’exclusió per a totes 
aquestes famílies. 

De fet, el mateix Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya –òrgan depenent 
de la Generalitat- ha emès un dictamen en què qüestiona seriosament la reforma 
presa unilateralment pel govern de la Generalitat, la qual entra en contradició amb la 
Llei 10/1997. 

Entres d’altres qüestions, aquest dictamen destaca que: 

“El CTESC considera que la modificació de la Llei 10/1997 no és coincident amb la 
finalitat que aquesta reconeix a l’RMI atès que limita més les condicions d’accés i 
permanència. El CTESC també considera preocupant l’impacte social que poden tenir 
aquestes restriccions i assenyala que l’estalvi que comporta la seva aplicació podria 
veure’s superat pels costos socials. 

Així mateix, el CTESC posa de manifest que no comparteix la modificació de l’RMI 
proposada pel Govern de la Generalitat perquè posa en perill la cohesió social al 
nostre país des del moment en que l’RMI deixa de ser una prestació de caràcter de 
dret subjectiu. 

L’actual situació de crisi econòmica i la incapacitat del nostre mercat de treball per 
generar llocs de treball suficients per ocupar persones aturades que han esgotat les 
prestacions contributives i els subsidis per desocupació, converteix l’RMI en la darrera 
xarxa de protecció social que evita la caiguda d’aquestes persones en una situació de 
pobresa, privació econòmica i exclusió social. 

El CTESC demana que es mantingui la concepció àmplia i flexible del PIRMI, amb la 
capacitat de resposta de l’actual RMI.” 



 
Per tot això, el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular proposa a la Junta de 
Portaveus de l’Ajuntament de Reus l’aprovació de la present declaració: 

1.  Demanar a la Generalitat de Catalunya la paral·lització de dita reforma. 

2. Demanar a la Generalitat l’obertura d’un procés participatiu obert a tots i totes les 
tècniques i professionals, així com, entitats i organitzacions socials i diferents 
organismes públics competents per traçar un pla de desenvolupament de la Llei 
10/1997. 

3. Exigir la garantia d’una Renda Mínima per a tots i totes les catalanes amb risc 
d’exclusió social, així com, tenir especialment en compte aquests sector social en totes 
aquelles polítiques adreçades al foment de la formació i l’ocupació. 
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