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Incidències reclamacions de la renda 
mínima d’inserció (RMI) 

 

 
La Direcció General de la Funció Pública de la Generalitat de Catalunya ha acceptat la 
proposta de CCOO de convocar el proper dia 16 de setembre, a les 9.30 h., una reunió 
urgent de la Mesa Sectorial de Negociació del Personal Administratiu i Tècnic per tractar les 
incidències com a coaccions, insults i amenaces, que pateixen diàriament els empleats 
públics del Departament de Benestar Social i Família, que atenent les reclamacions de la 
renda mínima d’inserció (RMI). 
 
Des de CCOO volem donar tot el nostre suport i recolzament als treballadors i treballadores 
del Departament de Benestar Social i Família i del Departament d’Empresa i Ocupació que 
han de fer front a aquest garbuix, que ha provocat la decisió política de modificar el sistema 
de pagament de les prestacions de la RMI durant el mes d’agost. 
 
Aquesta mesura del Govern de la Generalitat de Catalunya s’ha fet de forma improvisada, 
sense preveure les conseqüències que una mesura com aquesta generaria. No es van 
preveure espais físics adients, ni tampoc l’augment de personal per atendre les 
reclamacions, ni establir les mesures d’organització per atendre aquest volum de ciutadans. 
 
Tota aquesta improvisació del Govern de la Generalitat de Catalunya, ha degenerat amb 
cues davant les oficines que atenen les reclamacions; que s’atengui als ciutadans enmig del 
vestíbul dels Serveis Centrals del Departament de Benestar Social, i que determinades 
persones descarreguin la seva ira i frustració amb els empleats públics. 
 
Des de CCOO oferim als treballadors i treballadores afectats la nostra assessoria jurídica i 
de salut laboral per la defensa dels seus drets i rebutgem qualsevol tipus d’agressió als 
empleats públics, que únicament realitzen la seva tasca amb la major professionalitat i 
dedicació. 
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