IDENTIFICADORS

DOCUMENT

Data Entrada: 15/10/2020 18:06:00, Núm. Entrada: 41092

Sol·licitud (ENI): ---1992133-document1

SIGNATURES

ALTRES DADES

ESTAT

NO REQUEREIX
SIGNATURES

Codi per a validació: QDNYV-6VSC8-G2OU1
Pàgina 1 de 5

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1992133 QDNYV-6VSC8-G2OU1 3EC3B97D6BD13B27EF37A0ECE6C4C2A58363BE84) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de
verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://validador.tarragona.cat

Moció 7.5.
CP 23/10/2020

MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA PER GARANTIR
QUE L’INGRÉS MÍNIM VITAL ARRIBI A TOTHOM QUE HO NECESSITA
MITJANÇANT LA COOPERACIÓ INSTITUCIONAL.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
La creació de l'Ingrés Mínim Vital (IMV) és una iniciativa de cabdal importància
que lluitarà per a l'erradicació de la pobresa extrema i la promoció de la inclusió
social. Es configura com un dret subjectiu i amb ell, es produeix un pas important
en l'ampliació del 4t pilar del nostre Estat de Benestar d'ençà de la posada en
marxa l'any 2006, de la Llei de Dependència i del seu sistema de prestacions.
Una mesura que tindrà per objectiu assegurar els ingressos mínims a més de
850.000 famílies que estan en situació d'exclusió social. El nostre país era un dels
pocs estats de la UE que no tenia una legislació tan fonamental per reduir les
desigualtats al conjunt de tot l'Estat.
I, ben segur, suposarà, pels nostres municipis una nova responsabilitat de gestió
compartida però també una nova oportunitat per reduir la pobresa extrema en els
barris més vulnerables.
La pobresa és un problema estructural en el nostre país i constitueix un tema
central pels i les socialistes, i així ho hem inclòs als últims programes electorals. Els
nivells de desigualtat a la majoria de països ha anat en augment, s'han agreujat en
cada crisi del cicle econòmic sense que es recuperessin els nivells de partida en les
etapes de creixement, i així fins a la següent crisi.
L'Ingrés Mínim Vital serà permanent perquè Espanya ja tenia aquest problema de
pobresa molt greu abans de la crisi de la COVID-19. Parlem d'una situació
estructural que l'actual conjuntura ha agreujat. Una dècada després de la crisi, la
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societat espanyola segueix mantenint una de les taxes de desigualtat i pobresa més
altes de la UE. La taxa de pobresa extrema de l'estat espanyol (% de llars per sota
del 30% de la renda mitjana) frega el 7%, duplicant la mitjana de la UE i triplicant a
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països com Alemanya. La distribució de les rendes és ineficaç. A Espanya, les
transferències de recursos públics redueixen menys la pobresa que en la resta dels
països del nostre voltant:
Reiteradament en els últims anys, tots els organismes internacionals, des de
l'OCDE, l'FMI a Eurostat o l'índex de Justícia Social Europeu, així com desenes
d'estudis acadèmics ens demostren l'escassa capacitat redistributiva de les nostres
polítiques de transferències monetàries. Segons l'OCDE per cada euro que reben
les rentes del decil més baix, les rentes del decil més alt reben al voltant de cinc.
A més, a Espanya, les decisions del govern del Partit Popular en la gestió de
l'última crisi han portat a les persones de l'estat a cotes de desigualtat que ens
situaven entre els més desiguals de la UE, sobretot si considerem la diferència
entre les rendes del 20% més ric i el 20% més pobre (la ràtio interquintílica
80/20), ja que la pèrdua de les rendes es va centrar en les franges de rendes més
baixes i a què una part de la classe mitjana va baixar d'escalafó.
La realitat és que la recuperació no va arribar a tothom i, a més a més, ho va fer de
manera molt desigual. Així doncs, els nivells de pobresa material severa són encara
avui superiors als de 2008, amb una especial incidència en alguns grups de la
població: Un de cada quinze menors, una de cada 8 persones en llars
monoparentals (on les dones representen un 83% dels casos), o un de cada set
estrangers extracomunitaris.
Amb l'IMV es produeix, per tant, un pas important i qualitativament molt rellevant
en la consecució de l'Estat del Benestar. Com ja va passar amb l'educació pública
en el 1985, que ha permès que Espanya tingui una de les taxes d'escolarització en
educació superior més altes dels països desenvolupats; el sistema nacional de Salut,
en el 1986, pel qual gaudim d'una de les esperances de vida més altes del món, o el
sistema públic de pensions, i en especial de les pensions no contributives de
jubilació, el 1990, que arriben a més de 450.000 persones; l'atenció a la
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dependència, el 2006, com a nou dret amb més d'1,1 milions de persones
beneficiàries. I ara sumem l'Ingrés Mínim Vital, que permetrà l'accés a una renda
mínima als qui menys tenen. La implementació de l'IMV ens permetrà posar-nos
en línia amb els països del nostre entorn, tant en despesa com en percentatge del
PIB destinat a polítiques socials permeten que:
A més és una mesura de governança federal, per complementar amb prestacions
similars, però amb nivells de cobertura i gestió molt diferenciats entre CCAA, com
és el nostre cas de Catalunya amb la Renda Garantida de Ciutadania.
El Reial Decret Llei 20/2020 que regula l'Ingrés Mínim Vital aprovat el passat 11
de juny, en el seu article 22.2, preveu que les entitats locals "podran iniciar
l'expedient administratiu quan subscriguin amb l'Institut Nacional de la Seguretat
Social (...) l'oportú conveni que les habiliti per això".
Per facilitar aquest canal de col·laboració formal s'està habilitant un conveni marc
amb la Federació Espanyola de Municipis i Províncies al que podran adherir-se les
entitats locals que ho desitgin. En tot cas, com Administració Pública, els
Ajuntaments poden ajudar a la ciutadania en la sol·licitud de l'ingrés mínim vital,
una prestació molt necessària en aquests moments que servirà de suport a milers
de famílies.
L'èxit de l'Ingrés Mínim Vital en la consecució dels seus objectius passa
inevitablement per la participació, col·laboració i coordinació amb l'entitat local
que representem.

Per tot això, el Grup Municipal Socialista presenta els següents ACORDS:
PRIMER.- Signar un conveni entre l'Ajuntament de Tarragona (comptant amb
l'Institut Municipal de Serveis Socials i el Servei Municipal d'Ocupació) i l'Institut
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Nacional de la Seguretat Social per tal que l'administració local pugui iniciar
l'expedient administratiu de l'Ingrés Mínim Vital, tal com estableix l'article 22.2 del
Reial Decret Llei 20/2020 del passat 11 de juny.
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SEGON.- Informar i difondre l'Ingrés Mínim Vital i els seus requisits d'accés. Tot
garantint l'agilització dels certificats d'empadronament.
TERCER.- Informar i guiar als ciutadans en l'accés al portal web de la Seguretat
Social i explicar les diferents vies de presentació de la sol·licitud.
QUART.- Estudiar la possibilitat d'actuar com a finestra única de l'Administració,
recollida i comprovació de la documentació, abans del registre de la sol·licitud a la
Seguretat Social. Així com, la viabilitat que el personal de l'IMSS pugui representar
a ciutadans, amb el certificat digital, per presentar sol·licituds.
CINQUÈ.- Recolzar les sol·licituds participant en la verificació de la composició de
les unitats de convivència, en l'acreditació de les situacions d'extrema necessitat o
en la comunicació de les modificacions rellevants per l'expedient que la gent
beneficiària comuniqui.
SISÈ.- Promoure, coordinar i consensuar les estratègies d'inclusió social amb
l'Estat espanyol i la Generalitat de Catalunya per les persones beneficiàries de la
prestació.
SETÈ.- Rebre, sistematitzar i processar tota la informació de les persones
beneficiàries, que servirà de guia del grup d'entitats locals en la Comissió de
Seguiment de l'Ingrés Mínim Vital, creat per la llei, així com pels Serveis Socials i el
Servei d'Ocupació de l'Ajuntament de Tarragona.

IDENTIFICADORS

DOCUMENT

Data Entrada: 15/10/2020 18:06:00, Núm. Entrada: 41092

Sol·licitud (ENI): ---1992133-document1

SIGNATURES

ALTRES DADES

ESTAT

NO REQUEREIX
SIGNATURES

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1992133 QDNYV-6VSC8-G2OU1 3EC3B97D6BD13B27EF37A0ECE6C4C2A58363BE84) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de
verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://validador.tarragona.cat

Codi per a validació: QDNYV-6VSC8-G2OU1
Pàgina 5 de 5

Tarragona, 15 d’octubre de 2020.

Sandra Ramos García
Portaveu del Grup Municipal Socialista a l'Ajuntament de Tarragona
(TCAT)
39728446V
Garcia - DNI
Sandra Ramos

18:02:13 +02'00'
Data: 2020.10.15
39728446V (TCAT)
Garcia - DNI
per Sandra Ramos
Signat digitalment

10.2 Per a 2030, potenciar i promoure la inclusió social,
econòmica i política de totes les persones, independentment
de l’edat, sexe, discapacitat, raça, ètnia, origen, religió, situació
econòmica o altra condició.
10.3 Garantir la igualtat d’oportunitats i reduir la desigualtat
dels resultats, també eliminant les lleis, polítiques i pràctiques
discriminatòries i promovent legislació, polítiques i mesures
adequades a aquest efecte.

