
Moció del GM de la Candidatura d’Unitat Popular a favor de millorar l’atenció a 
les  persones  receptores  de  la  RMI i  de  prolongar  les  ajudes  als  aturats  sense 
subsidi.

Atès  que  el  passat  mes  d’Agost  el  departament  de  Benestar  social  i  Família  de  la 
generalitat de Catalunya va introduir un seguit de canvis en el procediment per cobrar la 
RMI com a conseqüència dels quals aproximadament un 20 % dels receptors es van 
quedar sense rebre l’assignació corresponent a aquell mes.

Atès que aquestes mesures es van prendre sense avisar previament ni als usuaris ni  als 
treballadors de Serveis Socials  d’aquest Ajuntament i en un mes en que l’atenció al 
públic  és  mínima,  i  que  això  va  provocar  nombroses  situacions  d’indefensió  i  va 
agreujar encara mes les dificultats de subsistència de moltes de les persones que reben la 
RMI.

Atès que l’ajuda estatal de 400 euros per als aturats que hagin exhaurit  la prestació de 
l’atur està previst que s’acabi d’aquí a 5 mesos.

Atès que els sistema econòmic actual no és capaç de garantir els mitjamns per guanyar-
se la vida dignament a tots els seus ciutadans i que, per tant, l’administració no pot 
desentendre’s  d’aquelles  persones  que  estian  en  situació  d’atur  prolongat  o  amb 
dificultats per assolir unes condicions de vida dignes.

Proposem

1. Que l’Ajuntament de Manresa faci arribar una queixa al Departament de Benestar 
social i Família de la Generalitat de Catalunya pels canvis introduits en la forma de 
rebre la RMI del passat mes d’Agost

2. Que des del Programa d’ajuts individualitzats dels Serveis socials de l’Ajuntament de 
Manresa es compensi de forma immediata a totes aquelles persones que no van rebre la 
RMI del mes d’Agost i que des d’aquest mateix organisme es consideri que l’haurien 
d’haver rebut, i que es reclami a la Generalitat de Catalunya la quantitat corresponent.

3. Que es faci arribar al Ministeri de treball del Regne d’Espanya una reclamació a favor 
de la prolongació indefinida de l’ajuda de 400 euros als aturats que no rebin cap altre 
subsidi.

No obstant el ple decidirà
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