
El Grup Municipal Comú de Lleida, i en el seu nom, llur President, D. Carlos González Iglesias  i

Portaveu, D. Sergi Talamonte Sánchez, realitzen al  Ple Extraordinari  de l'Estat de la ciutat la

següent:

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ

PER UN CANVI REGULADOR DE LA PRESTACIÓ DE LA RENDA MÍNIMA D'INSERCIÓ

Des de diferents sectors socials de Lleida, han fet arribar a l'Agrupació d'electors Comú de
Lleida, les deficiències en la cobertura de necessitats de primera necessitat que sofreixen
alguns ciutadans o famílies, com a potencials o beneficiaris de Renda Mínima d'Inserció
(en endavant RMI) per diversos motius que a continuació exposem:

En primer lloc, farem referència a la definició mateixa de la RMI, tal com la contempla
l'administració pública catalana al preàmbul apartar II de la LLEI 10/1997, de 3 de juliol,
de la renda mínima d'inserció.

«La Renda Mínima d'Inserció, és una acció de solidaritat de caràcter universal cap a les
ciutadanes  i  ciutadans  amb  greus  situacions  econòmiques  i  socials,  amb  el  propòsit
d'atendre les necessitats bàsiques per viure en societat, a través dels recursos convenients
per mantenir i afavorir la inserció social i laboral.»

Però hi ha situacions o disfuncions que arriben a ser una barrera per aconseguir l'objectiu
mateix amb que va ser concebuda la RMI i es fan necessaris replantejaments en l'execució
dels tràmits i gestió d'aquesta renda mínima.

A través de converses mantingudes amb diferents beneficiaris de la prestació, es vol fer
esment a una sèrie de problemàtiques concretes:

En una unitat familiar que està rebent la prestació de la RMI, si qualsevol dels membres
de la unitat familiar, en la majoria dels casos els membres més joves amb ganes i ímpetu
de canviar la seva situació,  intenten buscar una ocupació estable,  com seria l’objectiu
últim  dels  programes  de  reinserció,  es  troben  amb les  condicions  actuals  del  mercat
laboral, on els contractes de treball solen ser temporals, habitualment de 2 o 3 mesos
(situació agreujada en el cas d'ocupacions de temporada d'estiu o temporada d'hivern). 
Com la prestació es concep segons la situació econòmica de la unitat familiar, si qualsevol
de  les  persones  que  figurin  en  aquesta  unitat  accedeixin  a  un  lloc  de  treball  (sigui
temporal o no), la unitat familiar deixa de rebre la prestació automàticament d’haver-hi
uns ingressos. Si el  contracte laboral  fos indefinit,  no hauria d'haver cap problema en
perdre la  prestació,  ja  que s’hauria  aconseguit  l’objectiu  últim d’aquesta,  la  reinserció
laboral. 



Però donats els temps, la situació i el context històric, des de la reforma laboral de l'any
2012,  l'incentiu  a  les  empreses  és  l'ocupació  temporal  sense  garantir  un  contracte
indefinit.   Atès que els qui  sol·liciten la RMI solen ser ciutadanes o ciutadans en risc
d'exclusió social o en situació d'exclusió social permanent, ens trobem que amb aquesta
prestació en moments difícils, en lloc d'intentar mitigar els efectes derivats de la situació
econòmica i social de malestar, en comptes de buscar la promoció individual i col·lectiva, la
motivació social i l'impuls per garantir una vida digna, fa de barrera o impediment a la
promoció de l'autonomia econòmica i desenvolupament en igualtat d'oportunitats com a
individus de la societat.

Quan un membre de la unitat familiar formalitza un contracte laboral, la prestació es retira
o en el millor dels casos, es paralitza temporalment. Quan finalitza el contracte laboral,
normalment temporal, la lentitud del procediment obliga a estar en la majoria dels casos,
un temps no inferior  a  9 mesos  per  tornar  a  rebre la  Renda Mínima d'Inserció.  Això
comporta una enorme pressió als membres de la unitat familiar a l’hora d’acceptar un
contracte laboral temporal i la por a que la família no pugui viure dignament durant un
període de temps llarg, ho acaben descartant.

Dins  de  la  informació  recollida  de  diferents  casos  de  famílies  que reben la  prestació,
moltes d'aquestes expressen la por i l'angoixa a la inserció laboral d'algun dels membres, a
perdre  la  prestació  o  quedar  suspesa  durant  llarg  temps,  amb  el  que  això  suposa  i
enfrontar-se a estar en una situació de falta de recursos de cobertura bàsica com a dret
humà de qualsevol persona.

Din de la mateixa llei que desplega la RMI, respecte a les actuacions que poden fer les
administracions públiques, es fa referència a les prestacions d'urgència en el marc d’un Pla
individual d’inserció i reinserció socials i laborals (PIR), en les quals es té en compte els
casos  de  persones  o unitats  familiars  en  les  quals  siguin  necessaris  un pla  individual
d'inserció. Aquesta persona o unitat familiar, pot rebre prestacions d'urgència i de rescat
que cobreixin les necessitats bàsiques i l'administració catalana contempla que això sigui
competència de l'administració local a l’article 15 de la Llei 10/1997, de 3 de juliol.

Per tot l’exposat, amb l’esperit d’intentar garantir la igualtat entre ciutadans i ciutadanes,
la promoció de l'individu i la seva autonomia, l’agrupació d’electors del Comú de Lleida,
proposem que l'administració local, i en concret l’Ajuntament de Lleida busqui la forma
d'elaborar  els  mecanismes  necessaris  per  donar  prioritat,  a  través  de  l'estalvi  de  la
despesa pública, a la implantació d'aquestes mesures de caràcter d'urgència, i per això
posem a consideració del pla municipal els següents:

Acords:

1. Quan  un  membre  de  la  unitat  familiar  es  pugui  inserir  laboralment  de  forma
temporal,  l’Ajuntament  de  Lleida  mitjançant  els  serveis  socials,  garantirà  la
cobertura de les necessitats bàsiques de forma econòmica equivalent a la prestació
de  la  Renta  Mínima  d’Inserció,  mitjanant  ajuts  d'urgència  en  el  marc  del  Pla
individual  d’inserció  i  reinserció  socials  i  laborals  (PIR)  de  la  unitat  familiar
contemplats a la Llei 10/1997, de 3 de juliol, de la renda mínima d'inserció, durant
el període en què l'individu o un dels membres de la unitat familiar estigui tramitant
la recuperació de la RMI. 



2. Instar al Govern de la Generalitat a regular la prestació de tal forma que el fet
d'inserir-se al  mercat laboral  amb modalitats  contractuals  eventuals o temporals
doni la suspensió d'aquesta i no pas la seva baixa.

3. Instar al Govern de la Generalitat a agilitzar els tràmits de recuperació de la RMI en
cas de baixa d’una situació de contractació temporal d’un dels membres de la unitat
familiar.

4. El govern municipal preveurà en els propers pressuposts municipals una partida
d’ajuts d'emergència a les famílies suficient per a la implantació d'un fons municipal
d'urgència per atendre a les persones en aquestes situacions.

5. Donat  trasllat  d'aquests  acords  al  serveis  socials  municipals,  i  al  govern  de  la
Generalitat de Catalunya.

Lleida a 18 de juliol de 2016

Carlos González Iglesias
President del Grup Municipal Comú de Lleida a l'Ajuntament de Lleida

Sergi Talamonte Sánchez

Portaveu del Grup Municipal Comú de Lleida a l'Ajuntament de Lleida

A L'IL·LUSTRÍSSIM PAER EN CAP DE L'AJUNTAMENT DE LLEIDA


