
 
 

 

PSIB-PSOE proposa un pla per lluitar contra la pobresa 
dotat de 9,5 milions d’€ 

 
 

 PLA CONTRA LA POBRESA: 9,5 Milions d’euros Govern, Consell i 
Ajuntaments 

 
Protegir les famílies i infants en risc mes afectades per la crisi. 
2 milions d’euros 

o Ajudes econòmiques a famílies en risc en risc de desnonament. 
o Programa de lloguers socials per a famílies que han perdut la casa. 
o Ajudes a famílies per escoletes d’infants. 
o Programes d’educació social en els municipis i  barris de mes risc, per 

inserir  els infants que no van escola i estan al carrer. 
o Programa d’alimentació a les escoles a infants que no estan ben 

alimentats i fer un programa alimentari d’estiu especial a les escoles. 
o Augmentar les beques de menjadors escolar i de llibres 
o Impulsar la Targeta Bàsica per ajudes alimentaries  
o Agilitzar la RMI per a les famílies en risc.  
o Inenbargabilitat de la RMI   

 
Protegir a les persones  dependents més afectades per la crisi i que viuen 
soles 
3 milions d’euros 
 

o Accelerar les ajudes a la dependència. 
o Establir  un procediment d’urgència per les persones majors dependents 

que  no tenen família i/o  viuen soles. 
o Fer útils els llits desocupats de les Residències publiques. 
o Augmentar  els serveis d’atenció a les persones discapacitades que 

estan a casa sense servei adequat 
o Programa d’adaptació dels habitatges de la gent gran dependent que viu 

a casa. 
o Evitar informàticament que els pensionistes paguin les medicines que els 

hi correspon pagar. 
o Creació d’ una línea d’ ajudes específiques per a les persones amb 

discapacitat per a l’adquisició de medicaments, productes protèsics, i el 
pagament del transport sanitari necessari per assistir als seus 
tractaments. 

o Establir mesures per no separar els matrimonis en residencies diferents. 
o Garantir la teleassistència domiciliària 
 



 
 

 
Impulsar programes per la  inserció laboral de les dones que no tenen 
ingressos familiars. 
2 milions d’euros 
 

o Formació de dones en situació de risc. 
o Impulsar practiques remunerades en empreses privades i entitats del 

tercer sector. 
o Impulsar clàusules socials en els contractes del Consell perquè 

afavoreixin la inserció laboral de dones amb càrregues familiars.  
 
 

Protegir a les persones immigrants mes afectades per la crisi per evitar la 
seva marginació crònica 
200.000 € 
 

o Garantir l’atenció sanitària a tots els immigrants. 
o Garantir la informació i assessorament legal. 
o Garantir l’accés a la RMI als immigrants empadronats 
o Garantir els descomptes aeris als immigrants empadronats 
 

 
Impulsar Plans municipals de Serveis Socials contra la pobresa.  
200.000 € 
 

o Reprendre els Plans Municipals per establir accions municipals contra la 
pobresa amb la  col·laboració  del Govern i Consell. 

o Agilitzar la gestió de RMI 
o Introdir clàusules socials als contractes municipals 
 

 
Impulsar la participació del tercer sector 
200.000 € 
 

 Acompanyar i ajudar  a persones en situació de risc. 

 Reforçar la xarxa d’ajudes alimentaries. Potenciar i millorar els serveis 
de distribució d´ aliments amb la creació d´ un àmbit de treball conjunt 
entre l’administració i les principals entitats que gestiones banc d 
aliments i altres agents del món alimentari. 

 Impulsar la coordinació institucional entre les entitats que reparteixen 
aliments 

 Establir criteris objectius pel repartiment econòmic entre les entitats d’ 
aliments 

 Donar suport a les entitats que treballen contra la pobresa des de el 
repartiment d´ aliments amb la convocatòria de campanyes solidàries 
que fomentin el compromís de tota la societat 

 
 

Convenis amb les patronals empresarials 



 
 

100.000 €  

 Col·laborar per a la introducció de  les clàusules socials a tots els 
contractes de l’administració publica amb empreses privades. 

 Reforçar  la  xarxa actual  d’ajudes alimentaries a partir dels aliments 
sobrants del sector de l’alimentació i la restauració i l’hoteleria. 

 


