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Senyor,
Són diversesles queixesi consultesque he rebut per part de beneficiarisde la
renda mínima d'inserció (RMI)en qué m'exposenla manca de cobramentde
I'import corresponental mes de juliol de 2011de I'RMI i la situacióde
desinformacióviscuda.
També,diversosprofessionalsdels serveissocialsd'atenció primária m'han
posat de manifest que han tingut coneixementque el pagament del mes
d'agostde I'RMI es faria mitjangant un xec bancari nominatiu que s'enüaria
al domicili dels titulars a través d'una carta que els va ser enviadael dia 1
d'agostde 2011.Així mateix, també m'informen sobreles queixesque estan
rebent dels usuaris que encarano han rebut el xec nominatiu i la diflcultat
per posar-seen contacte amb el Departamentd'Empresai Ocupació.
Atesesaquestescircumstáncies,us comunicoque he obert una actuació
d'ofici per valorar el fet que el sistema de pagament de la renda mínima
d'inserció per al mes d'agost hagi estat mitjansant l'enviament a domicili
d'un xec nominatiu 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 desprénque en data 1 d'agostde 2011,
el director generald'EconomiaSociali Cooperativai Treball Autdnom va
enviar una carta adregadaa1sens localsen qué els informava que el
Departamentd'Empresai Ocupaciónotificaria als titulars de la prestacióque
el pagamentde1mes d'agostes realitzaria.deforma personalitzada
mitjanqant un xec nominatiu que rebrien al seu domicili a partir del dia 1
d'agost.Així mateix, em consta que en aquellacarta també s'informavaque
per acreditarla situació actual dels titulars de Ia prestacióde I'RMI,i de
conformitat amb I'entrada en ügor de la Llei de mesuresfiscalsi financeres,
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les oficines de treball citarien els preceptors de I'RMI perqué aportessin la
documentaciónecesseriai, en cas de no assistira la citació,la Comissió
Interdepartamental,si escau,podria procedira la suspensióo extinció de
I'ajut.
En el mateix moment que els serveissocialstenien coneixement d'aquesta
informació,pel que es desprénde les queixesi consultesrebudes,ja hi havia
personestitulars de I'esmentadaprestacióque s'adregavenals serveissocials
per informar-los que aquell mes no havien percebutf import de la renda
mínima d'inserció.
De les dadesde qué disposo,he pogut observarque també per carta de data L
d'agostde 2011s'informava els titulars de la prestacióde Ia renda mínima
d'insercióque el cobrament de f import corresponental mes de juliol es faria
efectiu a partir del proper dia 5 d'agost,mitjangant xec bancari nominatiu
garantit i amb un peúode de vigénciade 15 dies hábils, comptadorsdes de la
data d'emissió, que es trametria per correu certificat al seu domicili. També
em consta que en aquella carta s'indicava que per a qualsevol informació
sobre aquella qüestió es podia tn¡car al teléfon gratuit 900 9OO500.
Tanmateix, els promotors de les queixes m'han informat de la dilicultat de
posar-se en cont¡¡cte telefónic amb l'Administració mitjangant aquest
teléfon, fet que també he pogut comprovar.
D'altra banda,també he tingut coneixementque el número de teléfon
anteriorment esmentat és aquell que les personeshan de marcar per
concretarla cita a fi d'acreditar el compliment dels requisits per continuar
essenttitular de I'RMI.
Algunesde les personesque s'han adreeata aquestainstitució han expressat
la seva angoixadavant la dificultat per contactaramb l'Administració a
través del teléfon indicat, atés que la carta que han rebut indica que la manca
de respostaa aquell requeriment pot comportarla suspensióde i'ajut.
D'altra banda,de les declaracionsrecollidespels mitjans de comunicació,de
la informació rebuda en les queixesi de les conversestelefóniques
mantingudesdes d'aquestainstitució amb responsablesde l'Administració,
es desprénque a hores d'ara encarahi ha personestitulars de la renda
mínima d'inserció que encarano han percebutl'esmentadaprestació,i
professionalsdels serveissocialsens comenten que tenen coneixementde
diversesincidénciesamb la notificació de xecs.
Val a dir que, d'acord amb I'article 2 de la Llei 70/1997,de 3 de juliol, de la
renda mínima d'inserció, la finalitat de la renda mínima d'insercióés prestar
el suport adequat a totes les personesa qui els calgui per atendre les

necessitatsbásiquesper viure en la societat,amb els recursosconvenients
per mantenir-sei per afavorir-nela insercióo la reinserciósociali laboral.
Així doncs,si un dels objectiusde 1aprestacióeconómicade la renda mínima
d'insercióés atendreles necessitatsbásiques,cal tenir en compte que el
retard en el seu abonament,comporta que la personapugui quedar en una
situaciód'especialvulnerabilitat i en més dificultats per poder exercir
plenament els seusdrets fonamentals.
En conseqüéncia,entenc que la demora en el pagament de I'RMI ocasiona
un greuge per al dret de les persones. Per aixó, ateses les incidéncies
ocorregudes en el present mes d'agost, us vull fer aünent que considero
necessari retomar el sistema anterior de pagament de I'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 gratuit 900 9OO5OO,fet que obsaculitza que les persones puguin
exercir el seu dret a la informació, us suggereixo que adopteu les mesures
oportunes per ampliar la cobertura d'aquest servei de forma immediata.
Així mateix, també, cal recordar que la percepciód'aquestaprestaciós'ha de
mantenir mentre duri la situació de necessitatque la va motivar i es
compleixin els requisits establertsper la normativa. Per aixó, en aqueliscasos
en qué s'hagin produit incidéncies en la notificació del xec, entenc que
l'Administ¡ació ha d'actt¡ar amb celeritat per garantir que totes les
persones que tinguin reconegut el dret a percebre la renda mínima
d'inserció corresponent al mes de juliol de 20al rebin aquest Pagament al
més aüat possible, d'acord amb el principi que I'actuacióde les
administracionspúbliques s'ha de regir per principis d'eficáciai celeritat.
Aquest plantejament s'ha d'entendre sensperjudici d'instruir posteriorment,
d'acord amb els procediments i les garantiesestablertesnorrnativament,
expedientsde revisió i suspensióde la prestacióen els casosen qué es
verifiqui que el beneficiari incompleix les condicionsestablertesper accedira
1'ajut.
Sensperjudici d'haver-vostraslladat les consideracionsanteriors atesaIa
naturalesade Ia problemáticaque ens ocupa,i per poder valorar I'actuacióde
l'Administració en aquest procés, us demano que m'informeu sobreles
qüestions següents:
-

El procediment seguit per modificar el sistema de pagament de la
prestació i les comunicacions realitzades als agents implicats i als
beneñciaris.

-

Les mesures adoptades per garantir el pagament de la prestació del
mes de juliol als beneficiaris que no lfhan rebut encara. El sistema de pagament de la prestació previst per al venciment de
les properes mensualitats.
Aquest informe m'ha de ser enviat juntament amb tota la documentació que
considereuoportuna.
Quedo a l'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-vosla vostra col.laboració,us saludoatentament.
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