
ESQUERRA REPUBLICANA
MOLINS DE REI

QUINS COL·LECTIUS TENEN DRET A BONIFICACIÓ O AJUT?

QUINA BONIFICACIÓ O AJUT S’APLICA A CADA CAS?

COM CALCULO QUINA BONIFICACIÓ O AJUT TINC?

Les ordenances fiscals són les normes que aprova l’Ajuntament per regular els tributs mu-
nicipals: impostos, taxes i contribucions especials. Els molinencs i molinenques, mitjançant 
aquestes aportacions, col·laborem en els recursos necessaris per al bon funcionament i el 
manteniment de la vila. L’IBI (Impost sobre els Béns Immobles) és, sens dubte, l’impost més 
important, i amb les aportacions d’ERC a partir de l’any vinent presenta les següents novetats.

RENDA MENSUAL 
DISPONIBLE PER CÀPITA

VALOR CADASTRAL

MENYS DE 
60.000 €

50% 40% 30%

40% 30% 20%

30% 20% 10%

MENYS DE 399 € MENSUALS

DE 399,01 A 475 € MENSUALS

DE 475,01 A 655,20 € MENSUALS

DE 60.000,01 
A 100.000 €

DE 100.000,01 
A 180.000 €

MAJORS DE 
65 ANYS

MENORS DE 
35 ANYS
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RENDA MENSUAL DISPONIBLE PER CÀPITAFórmula de càlcul: 
RMDC= (A-B) / C

A= Ingressos mensuals nets de la Unitat Familiar de Convivència
B= Import mensual de la hipoteca o lloguer*
C= Nombre de membres de la Unitat Familiar de Convivència

 (* fins al 
Salari Mínim 
Interprofessional 
de l’any 
corresponent)

FAMILIES NOMBROSES 
O AMB ALGUN MEMBRE AMB 

DIVERSITAT FUNCIONAL

BONIFICACIÓ AJUT

LA RESTA DE 
VILATANS

(  segons taula inferior)



PROPOSTES D’ERC APROVADES

REBUTJAT PER L’EQUIP DE GOVERN

 

(S’INCLOU A LES ORDENANCES FISCALS)

GUIA DE BONIFICACIONS I AJUTS
Estem convençuts que moltes de les bonificacions i molts 
dels ajuts que s’ofereixen tenen poques o nul·les sol·lici-
tuds perquè es desconeix la seva existència, i no pas 
perquè no hi hagi persones que puguin resultar benefici-
ades. Per això hem proposat l’elaboració d’una guia de 
bonificacions i ajuts que es farà arribar a tots els domicilis. 

TAXA DE RESIDUS
A partir d’ara hi haurà també bonificació per trams a 
la Taxa de Residus per a famílies nombroses, mo-
noparentals i amb persones amb diversitat funcional.
al seu càrrec, majors de 65 anys i joves menors de 
35 anys. Aquesta bonificació anirà lligada a la renda 
per càpita i al valor cadastral de l’immoble, seguint 
els mateixos trams que els acordats amb l’IBI.

ACCÉS GRATUÏT A LA PISCINA
Un cop més, hem proposat l’accés a la piscina municipal 
gratuït per als residents de Molins de Rei  quan l’autori-
tat municipal competent activi en fase “alerta” el Pla de 
Protecció Civil Municipal per risc d’onada de calor, i sem-
pre dins dels límits derivats de l’aforament permès.

POLÍTIQUES ACTIVES DE PARTICIPACIÓ
Si tenim l’oportunitat  de participar en l’elaboració dels 
pressupostos, per què no ho podem fer en la de les 
ordenances fiscals? Hem proposat recollir propostes 
dels vilatans per tenir-les en compte en les properes 
ordenances fiscals. Volem ampliar la participació, la 
col·laboració i la coresponsabilitat de la ciutadania per 
millorar, en aquest cas, la gestió dels tributs.

(PLE DE L’AJUNTAMENT, OCTUBRE 2016)



INCLOURE A LA PÀGINA WEB UNA GUIA ENTENEDORA PER AL CIUTA-
DÀ on s’expliqui com es confecciona el pressupost i com es gasten els diners.

REFORMULACIÓ DEL CONSELL DE SE-
GUIMENT DE LA CRISI ECONÒMICA
Volem que tingui més poder de decisió, concre-
tament que pugui decidir les accions prioritàries 
amb part del romanent de tresoreria.

TRANSPARÈNCIA

PARTICIPACIÓ

JUSTÍCIA SOCIAL

QUÈ N’ESPERÀVEM DELS 
PRESSUPOSTOS 2017?

REBUTJAT PER L’EQUIP DE GOVERN

PLANS D’OCUPACIÓ PROPIS per a aturats de 
llarga durada o persones amb diversitat funcional. 
Com a reforç del servei de neteja, en serveis d’aju-
da a domicili o per la rehabilitació d’habitatges buits.

NOVES MESURES EN MATÈRIA D’HABITAT-
GE, amb l’impuls de la Borsa d’Habitatge Muni-
cipal aprofitant el cens de pisos buits i l’estudi 
d’infrahabitatge i amb actuacions especialment 
en l’àmbit del lloguer (ajuts directes i accions 
contra l’abús en el preu).

PLA DE XOC que garanteixi els drets seguint 
criteris de justícia social. Un instrument adreçat 
a enfortir la vila i a atendre les persones i famí-
lies més vulnerables.



ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA - MOLINS DE REI

facebook.com/ercmolinsderei                        @ERCMolins

sgna@molinsderei.cat (Sílvia Guillén)
mrp@molinsderei.cat (Marc Rebulà)
esr@molinsderei.cat (Eduard Suàrez)

erc@molinsderei.cat (grup municipal)
molinsderei@esquerra.cat (secció local)

93 680 33 40 - EXT 178  /  676 465 932
esquerra.cat/molinsderei

QUÈ HEM APORTAT AL PLA 
DE SALUT (2017-20)?

PROPOSTES D’ERC APROVADES

REBUTJAT PER L’EQUIP DE GOVERN

SERVEI DE SUPORT PSICOLÒGIC EN LÍNIA PER A DONES VÍCTI-
MES DE VIOLÈNCIA MASCLISTA, el que permetrà ampliar els canals 
de contacte  i garantir la màxima discreció i confidencialitat.

ESTUDI SOBRE SALUT MENTAL A MOLINS DE REI. L’ansietat, l’an-
goixa, l’estat ansiós i la depressió sumen el 29,5% de les consultes als 
centres sanitaris de la vila. Es duran a terme accions per lluitar contra 
l’estigma per aquestes malalties, xerrades i tallers experiencials i la 
constitució de grups d’ajuda mútua.

ACTIVITATS INTERGENERACIONALS ENTRE ELS INFANTS I LA GENT 
GRAN DE LA NOSTRA VILA per promoure i facilitar l’intercanvi d’aprenen-
tatges, emocions i vivències i contribuir així a un envelliment actiu.

ACCÉS A SERVEIS SANI-
TARIS NO GRATÜITS PER A 
PERSONES EN RISC D’EX-
CLUSIÓ SOCIAL, especialment 
odontologia. Tots tenim dret a 
una bona salut bucodental. 

PREVENCIÓ DE QUALSEVOL TI-
PUS D’ASSETJAMENT, JA SIGUI 
ESCOLAR, LABORAL I SEXUAL. 
Tots ells provoquen importants se-
qüeles psíquiques i físiques, estats 
forts d’ansietat i depressius.

TARGETA AMB AVANTATGES I DESCOMPTES PER A MAJORS DE 
65 ANYS, en àmbits com el transport, el comerç, la cultura, la formació...


