
 
 
 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

ESQUERRES PER MOLINS DE REI 

ASSEMBLEA 26 NOVEMBRE 2011 

CONCLUSIONS ASSEMBLEA 



    

      

Conclusions assemblea 
06/12/2011 

ASSEMBLEA ESQUERRES  
PER MOLINS DE REI 

CONCLUSIONS ASSEMBLEA 

  
CONCLUSIONS ASSEMBLEA GENERAL ESQUERRES  

PER MOLINS DE REI –NOVEMBRE DE 2011 
 
 
A partir de les darreres eleccions municipals la coalició d’Esquerres per Molins 
de Rei (Esquerra Republicana de Catalunya, AM, Esquerra Nacionalista i 
Independents) hem avançat en el procés de renovació que havíem iniciat ja 
abans de la cita electoral. 
 
Aquesta renovació s’ha materialitzat a data d’avui en diferents punts: 
 
     Relleu a l’Ajuntament del regidor sortint sr. Victor Puntas per la Sílvia 
Guillén, periodista de professió i provinent del moviment de la consulta popular 
per la independència. 
 
     Renovació de l’executiva de la secció local d’Esquerra Republicana de 
Catalunya encapçalada per en Rossend Costa (president), Pere Jordi Lòpez 
(secretari d’organització), Marc Rebulà (secretari de finances), Aina Surià 
(secretària d’imatge i comunicació), Hortènsia Ràfols (secretària de política 
municipal). 
 
Continuant amb aquest procés de renovació, el proppassat 26 de novembre la 
coalició d’Esquerres per Molins de Rei vàrem celebrar una assemblea general 
en què vàrem establir els eixos bàsics d’organització interna de la coalició i els 
objectius i línies de treball de l’acció política d’ExMdR durant la present 
legislatura. 
 
Aquests eixos i línies de treball de la nostra acció política es poden resumir en 
el següent. 
 
El marc ideològic de la coalició ExMdR es situa en l’espai de l’esquerra 
nacional, amb dos objectius ambiciosos: esdevenir l’espai central de la política 
molinenca, recollint en una proposta transversal l’espai nacionalista-sobiranista-
independentista i l’espai progressista i, també, seguir impulsant el treball en 
comú per fer possible la unitat dels independentistes que, ideològicament, són 
clarament plurals.  
 
En aquest espai central prioritzem la relació formal amb les forces polítiques del 
municipi amb qui hem compartit responsabilitats de govern, com ICV, o espai 
ideològic, (CUP i SI) i mantenir unes relacions correctes amb el PSC i CIU per 
ser les formacions que en l’actualitat tenen la responsabilitat de governar la 
vila, amb qui per una banda tenim coincidència nacionalista i per l’altra 
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progressista, que ens permetran poder establir punts de trobada en l’acció 
política de l’Ajuntament. 
 
ExMdR impulsarà, doncs,  el debat i les reunions amb aquest conjunt de forces 
polítiques, tant a nivell de l’Ajuntament com en trobades bilaterals o dels 
organismes unitaris actualment existents a la Vila, per donar a conèixer les 
nostres propostes i alternatives. 
 
El programa electoral d’Esquerres x Molins de Rei defineix clarament un marc 
de propostes que aspirava al govern de la vila des de l’òptica nacionalista i 
d’esquerres. Els resultats electorals, però, no van afavorir disposar de la força 
suficient per ser decisius en la configuració d’un govern municipal integrat per 
forces catalanistes i d’esquerres.  
 
L’opció presa per ExMdR en la constitució del nou Consistori és restar a 
l’oposició i construir, des d’aquest àmbit, una alternativa política de futur per 
Molins de Rei. Mentrestant durem a terme una oposició crítica, responsable, 
rigorosa i constructiva que ens permetrà per una banda possibles acords 
puntuals amb l’equip de govern sempre que es garanteixi el compliment de les 
nostres propostes i alhora acords i col·laboracions amb els grups d’esquerres 
de l’oposició amb l’objectiu de crear un estat d’opinió general favorable al canvi 
de govern. 
 
En el curt termini ExMdR plantegem un conjunt de propostes que suposen 
l’actualització de les presentades a l’alcalde en la primera reunió que vam 
mantenir un cop duta a terme la constitució de l’actual Ajuntament. 
 

1- Continuar la reforma del Centre Vila pel carrer Rafael de Casanova i el 
Parc Verd del Pati del Palau dels Requesens. Continuar amb la reforma 
de l’espai públic: c/ Samaranch, P. de la Pau, Av. de Barcelona i 
València, Pl. de la Bàscula i Pati de la federació Obrera. 

2- Iniciar les obres de la zona esportiva Ricard Ginebreda. 
3- Avançar en el Projecte Museogràfic del Museu Municipal i en el seu 

trasllat a Ca n’Ametller i declarar BCIL l’edifici del Molí. 
4- Equipar la Federació Obrera i posar-la en funcionament amb un 

programa d’usos i de gestió consensuat. Avançar en el Projecte de la 
Nova Biblioteca Municipal. 

5- Mantenir el suport econòmic i tècnic al teixit associatiu de la vila. 
6- Prioritzar, sense retallades, les polítiques educatives i socials i de suport 

als col·lectius més desfavorits així com també les referides a col·lectius 
com la gent grans, els joves i els infants. 

7- Crear un Consell Econòmic i Social per fer debat, propostes i el 
seguiment de la reactivació econòmica de la vila, la creació de llocs de 
treball i la millora en els tràmits per la instal·lació d’empreses i comerços 
al nostre municipi. 
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8- Redactar i aprovar els Plans de Mobilitat i d’Habitatge de Molins de Rei. 
9- Vetllar pel corredor biològic de la Riera de Vallvidrera, el Parc Natural de 

Collserola (amb la desprogramació efectiva del Vial de Cornisa) i 
impulsar la transformació de l’entorn del Riu Llobregat i la millora dels 
Aiguamolls. Mantenir l’exigència al Ministeri de Foment de la construcció 
de barreres sòniques a l’autopista AP2. 

10- Adaptar la pressió fiscal municipal a la situació de crisi general que 
pateixen les famílies i l’activitat econòmica. Mantenir la pressió fiscal en 
increments de l’IPC, donant compliment als compromisos de CiU en la 
darrera campanya electoral. 

11- Reorganitzar políticament, tècnica i administrativa l’Ajuntament de Molins 
de Rei per adaptar-se millor a la situació actual de crisi econòmica i fer-
hi front amb millors condicions. Reduir l’estructura a tres àrees (ESG-
DIPEL, SIT i ASP) més Alcaldia.  

12- Gestionar i aconseguir que la Generalitat de Catalunya comenci les 
obres del nou Institut Lluís de Requesens, al Barri del Canal; de la nova 
Llar d’Avis al barri de La Granja; recuperar els Serveis d’Urgència al nou 
C.A.P. i augmentar-ne la prestació de serveis d’acord als compromisos 
prèviament adquirits amb el Departament de Salut. 

 
Aquestes propostes aniran acompanyades d’una actitud activa en la defensa 
de la llengua, la cultura i la nació catalanes, l’avenç cap el ple exercici el dret a 
l’autodeterminació i la independència nacional i la pràctica de la política a partir 
de la transparència i dels valors republicans. 
 
ExMdR treballem ja des de la celebració de l’assemblea general per construir 
un projecte polític seriós i responsable per a les eleccions del 2015 que generi 
prou confiança entre els molinencs i molinenques per ser l'alternativa al govern 
actual del PSC i CiU amb el suport del PP.  
 
A partir d’aquesta declaració en què establim una acció política clara i ferma 
que es recolza en un projecte polític seriós i responsable d’ExMdR fem una 
crida a la participació a tots aquells vilatans i vilatanes de Molins de Rei que 
des del compromís social i polític vulguin formar-ne part convidant-los a 
l’apropament a la política municipal, que és la política de proximitat que més 
directament atén els ciutadans. 
 
 
 
Molins de Rei, 2 de Desembre de 2011 
 
 


