
Rafael Ribó
Síndic

Regiabe de Eortida
Nún: S-32763l2011
Deta: Li.r08/'2011 18:52

Síndic de creugeÉ de Catalunya

Hble. Sr. Josep LIuís Cleries González
Conseller
Departament de Benestar Social i Família
Pl. Pau Vila, 1
08039 Barcelona (Barcelona)

o-0575U2011

Senyor,

Són diverses les queixes i consultes que he rebut per part de beneficiaris de la
renda mínima d'inserció (RMI) en qué m'exposen la manca de cobrament de
I'import corresponent al mes de juliol de 2011 de I'RMI i Ia situació de
desinformació viscuda.

També, diversos professionals deis serveis socials d'atenció primária m'han
posat de manifest que han tingut coneixement que el pagament del mes
d'agost de i'RMI es faria mitjanqant un xec bancari nominatiu que s'enüaria
al domicili dels titulars a través d'una carta que els va ser enviada el dia 1
d'agost de 2011. Així mateix, també m'informen sobre les queixes que estan
rebent dels usuaris que encara no han rebut eI xec nominatiu i la diñcultat
per posar-se en contacte amb el Departament d'Empresa i Ocupació.

Ateses aquestes circumstáncies, us comunico que he obert una ach¡ació
d'ofici per valorar el fet que el sistema de pagament de la renda mínima
d'inserció per al mes d'agost hagi estat mitjangant I'enviament a domicili
d'un xec nominaüu en lloc d'un ingrés directe a un comPte corrent i els
problemes que aquest canvi ha suposat per als beneficiaris d'aquesta
prestació.

De la informació de qué disposo, se'n desprén que en data 1 d'agost de 2011,
el director general d'Economia Social i Cooperativa i Treball Autónom va
enviar una carta adregada als ens locals en qué els informava que el
Departament d'Empresa i Ocupació notificaria als titulars de la prestació que
el pagament del mes d'agost es realitzaria de forma personalitzada
mitjangant un xec nominatiu que rebrien al seu domicili a partir del dia 1
d'agost. Així mateix, em consta que en aquella carta també s'informava que
per acreditar la situació actual dels titulars de 1a prestació de I'RMI, i de
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conformitat amb I'entrada en vigor de la LIei de mesures fiscals i financeres,
les oficines de treball citarien els preceptors de I'RMI perqué aportessin la
documentació necessária i, en cas de no assistir a 1a citació, la Comissió
Interdepartamental, si escau, podria procedir a la suspensió o extinció de
I'ajut.

En el mateix moment que els serveis socials tenien coneixement d'aquesta
informació, pel que es desprén de les queixes i consultes rebudes, ja hi haüa
persones titulars de 1'esmentada prestació que s'adreqaven als serveis socials
per informar-los que aquell mes no havien percebut I'import de ia renda
mínima d'inserció.

De les dades de qué disposo, he pogut observar que també per carta de data 1-
d'agost de 2011 s'informava els titulars de la prestació de la renda mínima
d'inserció que el cobrament de I'import corresponent al mes de juliol es faria
efectiu a partir del proper dia 5 d'agost, mitjangant xec bancari nominatiu
garantit i amb un període de ügéncia de 15 dies hábils, comptadors des de la
data d'emissió, que es trametria per correu certificat al seu domicili. També
em consta que en aquella carta stindicava que Per a qualsevol informació
sobre aquella qüestió es podia trucar al teléfon grahril 900 9OO 500.

Tanmateix, els promotors de les queixes m'han informat de la dificultat de
posar-se en contacte telefónic amb l'Administració mitjangant aquest
teléfon, fet que també he pogut comprovar.

D'altra banda, també he tingut coneixement que el número de teléfon
anteriorment esmentat és aquell que les persones han de marcar Per
concretar la cita a fi d'acreditar el complíment dels requisits per continuar
essent titular de I'RMI.

Algunes de les persones que s'han adreqat a aquesta institució han expressat
la seva angoixa davant la dificultat per contactar amb I'Administració a
través del teléfon indicat, atés que la carta que han rebut indica que Ia manca
de resposta a aquell requeriment pot comportar Ia suspensió de I'ajut.

D'altra banda, de les declaracions recollides pels mitjans de comunicació, de
la informació rebuda en les queixes i de les converses telefóniques
mantingudes des d'aquesta institució amb responsables de I'Administració,
es desprén que a hores d'ara encara hi ha persones titulars de la renda
mínima d'inserció que encara no han percebut I'esmentada prestació, i
professionals dels serveis socials ens comenten que tenen coneixement de
diverses incidéncies amb la notificació de xecs.



Val a dir que, d'acord amb l'article 2 de la LIei 1'0/1997, de 3 de juiiol, de Ia
renda mínima d'inserció, Ia finalitat de la renda mínima d'inserció és prestar
el suport adequat a totes les persones a qui els calgui per atendre les
necessitats básiques per viure en Ia societat, amb els recursos convenients
per mantenir-se i per afavorir-ne la inserció o la reinserció social i laboral.

Així doncs, si un dels objectius de Ia prestació económica de la renda mínima
d'inserció és atendre les necessitats básiques, cal tenir en compte que el
retard en el seu abonament, comporta que la persona pugui quedar en una
situació d'especial vulnerabilitat i en més dificultats per poder exercir
plenament els seus drets fonamentals.

En conseqüéncia, entenc que la demora en el Pagament de I'RMI ocasiona
un greuge per al dret de les persones. Per aixd, ateses les incidéncies
ocorregudes en el present mes d'agosg us vull fer avinent que considero
necessari retomar el sistema anterior de pagament de l'esmentada
prestació per al próxim mes de setembre per garantir el cobrament de I'RMI
el dia 1 de mes.

D'altra banda, atés que he pogut constatar els problemes Per contactar amb
el teléfon grah¡it 900 900 500, fet que obstaculitza que les persones puguin
exercir el seu dret a la informació, us suggereixo que adopteu les mesures
oporhrnes per ampliar la cobertura d'aquest senrei de forma immediata'

Així mateix, també, cal recordar que Ia percepció d'aquesta prestació s'ha de
mantenir mentre duri la situació de necessitat que la va motivar i es
compleixin els requisits establerts per Ia normativa. Per aixó, en aquells casos
en qué s'hagin produit incidéncies en la notificació del xec, entenc que
I'Administració ha d'actuar amb celeritat per garantir que totes les
persones que ünguin reconegut el dret a percebre la renda mínima
d'inserció corresponent al mes de juüol de 2011 rebin aquest pagament al
més aüat possible, d'acord amb el principi que l'actuació de ies
administracions públiques s'ha de regir per principis d'eficácia i ceieritat.
Aquest plantejament s'ha d'entendre sens perjudici d'instruir posteriorment,
d'acord amb els procediments i les garanties establertes normativament,
expedients de reüsió i suspensió de la prestació en els casos en qué es
verifiqui que el beneficiarilncompleix lés condicions establertes per accedir a
I'ajut.



Sens perjudici d'haver-vos traslladat les consideracions anteriors atesa la
naturalesa de la problemática que ens ocupa, i per poder valorar I'actuació de
l'Administració en aquest procés, us demano que m'informeu sobre les
qüestions següents:

- El procediment seguit per modiñcar el sistema de pagament de la
prestació i les comunicacions realitzades als agents implicats i als
beneficiaris.

- Les mesures adoptades per garanür el pagament de la prestació del
mes de juliol als beneficiaris que no l'han rebut encara.

- El sistema de pagament de la prestació preüst per al venciment de
les properes mensualitats.

Aquest informe m'ha de ser enüat juntament amb tota la documentació que
considereu oportuna.

Quedo a I'espera que m'indiqueu les mesures que s'adoptaran amb relació a
les consideracions formulades i que em faciliteu la informació sol'licitada.

Tot agraint-vos Ia vostra col.laboració, us saludo atentament.

Rafael tubó
Síndic

Barceiona, 10 d'agost de 2011


