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Molins de Rei,
una VILA REPUBLICANA
En

les properes eleccions municipals tots som
cridats a decidir com volem que sigui el nostre
municipi en l’inici del procés constituent del nou país,
la República Catalana.
La independència és l’oportunitat de generar nous
motlles per a la política municipal. Tenim l'ocasió de
superar totes les barreres que avui condicionen el
govern de la nostra vila, com ara el finançament, les
competències per dur a terme noves polítiques
socials, culturals i econòmiques... i també per
apoderar als ciutadans, per propiciar la participació
política i la transparència i per lluitar contra la
corrupció.
Tots i cadascun dels municipis del país han
d’empènyer el procés cap a la independència,
esdevenint protagonistes de la imparable revolució
democràtica que vivim. Tots som testimonis i
protagonistes directes de la il·lusió compartida que
vivim en els nostres barris, carrers i places. Es tracta
d’una energia civil que també hem de posar al servei
del municipi.
La proposta d’Esquerra Republicana de Molins de Rei
és la proposta dels activistes que defensem les
causes de la ciutadania compromesa en el bé comú.
És la proposta de progrés que sorgeix del batec
ciutadà que no es resigna i passa a l’acció, amb
l’objectiu de prendre el control dels ajuntaments per
millorar la política, crear valor públic i augmentar la
satisfacció i la qualitat de vida dels ciutadans. Volem
construir un municipi on valgui la pena viure-hi i que
enforteixi el sentiment de pertinença del ciutadà.

Un municipi que projecti els millors valors
democràtics: els valors republicans. Un municipi que
dia a dia lluiti per fer-se un nom i un lloc propi en el
nou país, sempre al servei de les persones.
Des d’Esquerra Republicana de Molins de Rei tenim
el dret i la responsabilitat de donar el millor de
nosaltres per assolir una democràcia avançada.
Tenim l’oportunitat de fer foc nou i deixar enrere
velles pràctiques incompatibles amb el concepte de
país que volem construir. Tenim un projecte per
bastir un nou ajuntament, obert i transparent, que
rendeixi comptes als ciutadans i que sàpiga
involucrar-los en la presa de les millors decisions. El
compromís amb el bé comú ens guia en l’anhel de
forjar una vila socialment avançada, cohesionada,
més emprenedora i més sostenible.
Aquest compromís amb la societat molinenca,
expressat en l’ideari republicà i progressista que
l’inspira, es manifesta en un seguit de propostes que
s’expliciten en el present programa i que giren
entorn a tres objectius bàsics a aconseguir:
Una vila cohesionada: que exigeix la necessitat de
lluitar contra la pobresa i les desigualtats com a
garantia de l’exercici efectiu dels drets i les llibertats
més bàsiques dels vilatans. Que impulsa la cultura i
dóna suport efectiu a les entitats com a eina motor
d’una ciutadania lliure i compromesa amb la vila. Que
vol assegurar el ple accés per a tothom a la salut o a
l’esport com a garantia de qualitat de vida i benestar
de les persones. I que, sobretot, defensa la qualitat
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i el prestigi de l’escola pública com a eina per a la
igualtat d’oportunitats efectiva i el bon funcionament
de l’ascensor social.
Una vila emprenedora: que té la lluita contra l’atur
com a política social més urgent i prioritària. Que
compta
amb una administració
municipal
capdavantera a l’hora de propiciar nous filons
d’activitat. Que inverteix i aposta pels eixos
comercials com a nodes de vida civil, d’interrelació
social i d’activitat econòmica. I que promou l’ús de
les noves tecnologies i l’administració electrònica
com
a
factors
d’informació,
participació,
transparència i simplificació de gestions.
Una vila sostenible: que promociona un urbanisme
humanista, racional i dimensionat a la realitat de la
vila. Que defensa la sostenibilitat del ric patrimoni
natural i cultural existent com a base de la nostra
identitat col·lectiva. Que vol potenciar la virtut cívica
per a l’adopció d’energies netes i l’assoliment del
residu zero. Que fa efectiu, de manera real, el dret a
l’habitatge i a poder viure en una vila més intel·ligent,
on les TIC poden potenciar les actituds responsables
dels ciutadans.
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Serveis a les persones
Serveis Socials
El foment i la millora de la qualitat de vida de la ciutadania és una aposta ferma i decidida de les polítiques socials d’Esquerra Republicana a Molins de Rei.
Cal treballar perquè la inversió social no sigui un àmbit infradotat del pressupost municipal. Per tant, se li hauria d’atorgar la importància que requereix
per la repercussió que té sobre els vilatans. En aquests moments de dificultats econòmiques la inversió social és més imprescindible que mai per tal de fer
front a les necessitats de les persones així com el seu retorn en l’economia local. Per això, des d’Esquerra Republicana de Molins de Rei fem nostres uns
compromisos quantificables en matèria de polítiques socials, amb la voluntat de superar retòriques i indefinicions que no donen resposta directa a les
necessitats dels molinencs. Per això impulsarem el programa “Ningú enrere”, com a eix motriu de la nostra política social i compromís amb les persones
especialment més vulnerables.
 Creiem que cal un replantejament de les
funcions actuals del Consell de Seguiment de
la Crisi Econòmica. Proposem la seva
transformació en dos organismes amb la
funció, d’una banda, d’actuació social i, de
l’altra, de dinamització econòmica i comercial
de la vila, oberts a totes les entitats,
associacions i col·lectius organitzats.

 Crearem una partida específica en els
pressupostos municipals destinada a assegurar
que es vetlli perquè a cap molinenc se li tallin
els subministraments bàsics, amb especial
atenció a aquells col·lectius amb nivells de
renda més baixos. Garantirem un augment real
de, com a mínim, el 0,7% en inversions socials
en el pressupost municipal.

 Crearem un Consell Municipal contra
l’Exclusió Social i la Pobresa, perquè cap
persona passi fred ni cap infant de la vila tingui
problemes de malnutrició. Els integrants
d’aquest consell seran els responsables de
decidir a on i com s’inverteixen els recursos
disponibles i amb quines prioritats.

 Crearem un espai de lleure per a joves
discapacitats, d’acord amb les famílies i amb
les entitats i fundacions que treballen amb
aquest col·lectiu. Promourem, mitjançant un
conveni de col·laboració, l’organització de
diferents propostes de lleure en determinats
dies de la setmana.

 Fiscalitzarem l’activitat d’ambdós organismes,
amb l’objectiu d’obtenir resultats tangibles i
quantitativament identificables, més enllà de
reconeixements institucionals.

 Crearem un nou espai familiar on les famílies i
els infants puguin relacionar-se i interactuar i
dignificarem el projecte “Minuts Menuts”, un
servei de guarda d’infants que dóna resposta a
necessitats imprevistes de pares i mares.
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 Volem assegurar uns serveis òptims d’atenció
domiciliària i de cobertura per teleassistència
a totes aquelles persones que ho requereixin,
especialment a persones grans que visquin
soles o que presentin risc per malaltia, sense
fixar mínims d’edat.
 Farem un Estudi sobre la rendibilitat social
dels serveis públics per identificar els motius
de les dificultats d’accés als serveis i
equipaments municipals. Revisarem alguns
preus públics aplicant la tarifació social d’acord
amb el nivell de renda dels usuaris. El preu no
ha de ser una barrera per a ningú.
 Entenent que l’habitatge s’ha convertit en una
prioritat social, promourem el trasllat de
responsabilitats de la regidoria d’habitatge a
l’àmbit dels serveis socials i dotarem l’Oficina
Municipal d’Habitatge dels recursos econòmics
i humans necessaris.
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Serveis a les persones
Cultura

Des d’Esquerra Republicana de Molins de Rei considerem la cultura com una part essencial de
l’Estat del Benestar en tant que element cohesionador per excel·lència. Ens els darrers temps, i
gràcies a les inversions realitzades, s’ha aconseguit establir una incomplerta però notable quantitat
d’equipaments culturals. Ara és l’hora de valorar i racionalitzar els projectes per tal de disposar
d’una xarxa d’equipaments sostenibles, mitjançant una planificació consensuada amb tots els
actors implicats, així com apostar per l’aplicació de la gestió cívica dels equipaments municipals i de
la programació que se’n derivi.
 Revisarem el Pla d’Equipaments Culturals de la
vila i elaborarem un Pla Estratègic de Cultura,
fruit de la participació ciutadana.
 Proposem recuperar l’esperit inicial de la
Federació Obrera com un punt de trobada del
poble i no com un contenidor d’entitats. Volem
donar a conèixer i potenciar l’espai dedicat a la
memòria històrica. Per poder dinamitzar
l’equipament creiem que és convenient la
posada en marxa del servei del bar i entenem
que caldria revisar, conjuntament amb les
entitats i usuaris, tant el model de gestió com
els horaris d’obertura.
 Buscarem el consens, a través dels processos
participatius corresponents, per tal de decidir
quin model de biblioteca requereix la nostra
vila. Entenem que ha d’adequar-se als usos i
necessitats
actuals de les biblioteques
modernes, i que ha d’estar dotada de les
tecnologies digitals necessàries i d’acord amb
el pla establert de la Diputació.

 Assegurarem que el nou Museu municipal
sigui una realitat, seguint el criteri
museològic i museogràfic que es va aprovar
en el mandat anterior i que ha restat aturat
durant els darrers quatre anys.
 Encarregarem el projecte arquitectònic de
rehabilitació del Palau de Requesens com
a espai de creació artística i el projecte de
restauració de la capella del Palau, i
cercarem la complicitat de les diferents
administracions per la seva implicació i
suport econòmic.
 Crearem una agenda cultural d’actes i
esdeveniments, en format analògic i digital, i
emprant les eines de difusió 2.0. Aquesta
agenda hauria de facilitar la informació sobre
els equipaments culturals, l’agenda d’actes i
festes, etc. Serà de publicació mensual i farà
difusió de les activitats que organitzi el teixit
associatiu de la vila.
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 Crearem el Consell Municipal de Cultura
Tradicional i popular Catalana amb
representació de l’Ajuntament, les entitats i
tots els agents culturals de la vila. Aquest
Consell haurà d’abordar la política cultural des
de la visió global i coordinar els treballs de les
quatre àrees principals d’activitat cultural:
creació artística, cultura popular, patrimoni
cultural i comissió de festes i esdeveniments.
Un cop dotat de contingut, aquest consell
haurà de revisar l’organització de les diferents
festes populars que celebrem a la vila (Festa
Major, Carnestoltes, etc.) i conjuntament amb
els tècnics municipals, serà el coordinador de
les mateixes.
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Serveis a les persones
Educació
L’Educació constitueix un dels principals eixos de l’acció política d’Esquerra Republicana de Molins de
Rei, amb un destacat valor estratègic dins del projecte global de construcció nacional. L’escola és un
dels àmbits en el qual es reflecteixen de manera més evident les situacions de desigualtat. És per això
que considerem que des de l’Ajuntament s’ha de contribuir a estructurar un sistema educatiu propi,
amb major capacitat de resposta davant els nous reptes educatius i socials. L’Ajuntament ha d’assumir
un paper de lideratge polític respecte a la promoció del treball educatiu integrat pels diferents agents
que intervenen en el municipi; l’escola és un espai privilegiat, però no pot ser l’única institució sobre la
qual recaigui l’educació.
 Ens comprometem a la defensa activa de
l’escola pública de Molins de Rei davant el
Departament d’Ensenyament de la Generalitat
de Catalunya.

 Garantirem el manteniment de la qualitat de
l’oferta educativa municipal de 0-3 anys a
Molins de Rei.
 Vetllarem pel compliment del calendari
establert per a la construcció del nou IES Lluís
de Requesens al barri de El Canal. Continuarem
negociant amb els organismes corresponents
per tal d’aconseguir ubicar les instal·lacions
d’entrenament per a la pràctica de l'atletisme
en aquest espai.
 Promourem, d’acord amb les AMPAs,
l’obertura de les biblioteques escolars fora
d’horaris lectius.

 Ens comprometem a fer les gestions
necessàries
davant
el
Departament
d’Ensenyament de la Generalitat per tal
d’aconseguir l’obtenció d’una línia de
batxillerat artístic a Molins de Rei. Entenem
que, a banda de la demanda actual que hi ha
per part dels estudiants de la vila, podem oferir
un servei a totes les poblacions de la Vall Baixa
del Baix Llobregat (Vallirana, Corbera, La
Palma, Cervelló, Sant Vicenç, Pallejà,
Torrelles...)
 Assumim el compromís de fer tot el possible
per poder disposar de l’Escola Oficial
d’Idiomes a Molins de Rei. Entenem que ubicar
aquest servei a la nostra vila pot donar servei a
bona part de les poblacions pròximes.
 Volem fer de Molins de Rei una vila educadora.
Impulsarem l’elaboració d’un projecte educatiu
per definir un model de vila que tingui com a
eix l’educació.
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 Dissenyarem una xarxa d’itineraris segurs per
als escolars de la vila: amb punts de referència
i concentració ben senyalitzats al llarg de tot el
recorregut. Això permetrà ampliar la xarxa
ciutadana, reduirà el trànsit, alhora que
afavorirà la relació personal i dotarà
d’autonomia als nens i nenes.
 Obrirem els patis de les escoles perquè tots els
vilatans i vilatanes en puguin gaudir, més enllà
de l’horari escolar. I això ho farem durant tot
l’any, prioritzant aquelles escoles que per
demanda o situació considerem estratègiques
per oferir aquest servei.
 Potenciarem polítiques educatives locals que
facilitin l’intercanvi socioafectiu entre grups
socials: reforç escolar als centres educatius
amb voluntariat (jubilats i altres), projectes
intergeneracionals en què voluntariat fa un
servei dins dels centres educatius (ex. explicar
contes), tallers d’estudi amb exalumnes
voluntaris que estudien a la universitat...

6

Serveis a les persones
Esports
L’esport és un motor de canvi a nivell individual i col·lectiu, ja que la seva incorporació a l’estil de vida
de les persones els permet gaudir de major benestar. També és un motor de canvi social, ja que permet
enfortir la cohesió social de la vila i dels barris a través de la incorporació del projecte esportiu del
municipi al projecte esportiu dels centres docents. És, a més, motor de canvi econòmic, amb capacitat
de generar ocupació i riquesa. Resumint, l’esport és un autèntic motor del teixit cívic i associatiu de
Molins de Rei. Per tot això es cabdal donar el suport que mereixen als clubs i les entitats esportives de la
nostra vila.

 Reformarem el Poliesportiu Municipal.
Encarregarem un projecte per poder
maximitzar tot l’espai útil de la pista2 del
pavelló poliesportiu (un cop quedin alliberats
els fons de les pistes, actualment ocupats
per l'halterofília i el rocòdrom). El projecte
pretén crear les tanques de la pista
abatibles, de manera que quan es practiqui
hoquei patins o patinatge artístic, aquestes
estiguin elevades. Quan la pista no estigui
ocupada per la pràctica d’aquests dos
esports, les tanques que envolten la pista
baixaran hidràulicament, de manera que la
superfície per a la pràctica esportiva
s’ampliarà notòriament. Amb aquest canvi
aconseguirem una pista polivalent, que
podrà ser dividida en tres (a imatge de la
pista 1), podent triplicar horaris en moments
puntuals. En una segona fase, preveiem la
remodelació integral de les graderies de la
pista antiga.

 Ens comprometem a seguir negociant amb la
Generalitat de Catalunya a fi de poder
ubicar, en les instal·lacions del nou IIES Lluís
de Requesens, una zona d’entrenament per
a la pràctica de l’atletisme. Aquest espai
comprendria una zona per a la pràctica del
salt d’alçada, una altra per al salt de llargada
i una pista d’atletisme.
 Farem realitat el projecte, i la conseqüent
licitació d’obres, per a la construcció del nou
gimnàs esportiu a la zona del Ricard
Ginebreda.
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 Buscarem el màxim consens amb totes les
entitats esportives per tal de poder
racionalitzar els horaris, en especial al
Poliesportiu municipal. Volem evitar
exclusions a causa d’overbooking o d’horaris
d’entrenament
que
fan
difícil
la
compaginació d’esports i estudis.
 Creiem en l’aspecte educacional i integrador
que ens ofereix la pràctica esportiva. Per això
implementarem el projecte de competició
esportiva escolar Juga Verd Play, que
potencia els valors i el joc net.
 Considerem fonamental garantir l’accés a
l’esport per a tothom. Per això continuarem
vetllant perquè cap nen quedi exclòs de la
pràctica esportiva per raons econòmiques.
Seguirem apostant per les beques esportives
per garantir que cap entitat ni cap club
esportiu es trobi en la responsabilitat de fer
front a quotes no abonades per qüestions
merament econòmiques.

7

Acció Municipal i promoció econòmica
Participació ciutadana
En un context de manca de credibilitat de l’acció política en general, és imprescindible que des de l’àmbit municipal es potenciïn i es revitalitzin tots aquells
espais i fórmules participatives que promocionin, facilitin i coresponsabilitzin el conjunt de la ciutadania en els afers públics de la vila. Però a l’hora de
propiciar processos i espais participatius, cal que aquests tinguin uns nivells de credibilitat imprescindibles. Cal conjugar representativitat formal i legal,
que ve donada pels processos electorals de sufragi universal i per les formes de representació “no electorals”. En aquest sentit, Esquerra Republicana de
Molins de Rei promourà a la vila la creació de dinàmiques i instruments de representació efectiva i activa dels vilatans, mitjançant la creació d'òrgans que
assegurin la participació ciutadana.
 La participació ciutadana ha d’esdevenir un
element habitual en el funcionament de la
política municipal. Per fer-ho, procedirem a
l’organització de consultes populars quan
s’hagin de prendre decisions importants per
a la vila. En aquest sentit, proposem assajar
polítiques de democràcia 2.0 (vot per
internet, enquestes, consultes...)
 Crearem el Consell de Vila com a òrgan
representatiu no electe de la societat
organitzada perquè actuï com a consell
assessor de la corporació municipal.
 Volem establir un canal d’accés directe entre
els ciutadans i l’Ajuntament, que garanteixi
la celeritat en la tramitació dels
procediments establerts i la resposta a
qualsevol queixa o suggeriment. Per poder
fer efectiva aquesta proposta, crearem la
figura del Defensor del vilatà o Síndic
Municipal de Greuges.

 Farem els pressupostos participatius, tant
en la fase d'elaboració com en la seva
posterior avaluació. Per dur a terme aquesta
proposta volem utilitzar els mitjans 2.0 i
Internet.
 Crearem
espais específics o consells
sectorials de participació, com per exemple:
Consell Municipal de Cultura Tradicional i
Popular Catalana, Consell Municipal d’Infants,
Consell
Municipal de la Dona, Consell
Municipal d’Esports, entre d’altres.
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Acció Municipal i promoció econòmica
Organització Municipal
Des d’Esquerra Republicana de Molins de Rei sentim la urgència d’obrir la democràcia al conjunt dels ciutadans i de la societat civil organitzada. Cal tornar
la política a la ciutadania. L’impacte de la crisi econòmica, juntament amb els episodis de corrupció que omplen els mitjans de comunicació, han accelerat
la crisi de la política tradicional instal·lada en els grans partits, incapaços d’erigir-se amb l’autoritat i la legitimitat necessària per a posar remei als
problemes més importants. El bon govern republicà vol estimular el compromís social, el deure i la llibertat dels ciutadans per decidir en tots els afers
municipals. Volem protegir l’interès general dels abusos de poder de qualsevol tipus. Volem preservar la integritat de l’espai públic, vetllar per la
salvaguarda dels serveis públics i posar els recursos de tots al servei de la igualtat d’oportunitats.
 Volem assumir un compromís de
transparència ètica, regeneració i bon
govern.
Per
això,
proposem
que
l’alcalde/alcaldessa ocupi el càrrec com a
màxim durant dos mandats consecutius.

 Crearem la figura del Regidor de Barri,
assignat a una àrea determinada i amb el
compromís de ser-hi present, com a mínim
un cop al mes, a fi d’escoltar personalment
les queixes i els suggeriments dels veïns per
tal de traslladar-los a l’Ajuntament.

 Procedirem a una reducció efectiva de la
despesa en càrrecs de confiança.
 Estudiarem la reducció
municipals no necessàries.

d’estructures

 Compromís per part de tots els nostres
càrrecs electes que percebin retribució de
les arques públiques de fer una declaració
de béns i ingressos en iniciar i en acabar
l’etapa de mandat.

 Per tal de conèixer la realitat de les finances
municipals, promourem la realització d’una
auditoria externa i la farem pública a través
dels canals de comunicació del consistori.
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Acció Municipal i promoció econòmica
Comunicació, promoció institucional i política 2.0
Els mitjans de comunicació locals (públics o privats) han estat i són una peça fonamental en la
creació i difusió d’informació de la nostra vila. La proximitat, el rigor i la plena dedicació els
converteix en un important eix divulgatiu i cultural. Molts d’ells, amb uns recursos limitats tant
econòmicament com humana, donen un serveis cabdal per mantenir la identitat de Molins de
Rei enfront de l’actual globalització i fan una funció social d’accés a la informació i a la cultura
des de la proximitat.

 Pensem que és necessària l’existència d'un
portal web municipal intuïtiu i entenedor,
que aglutini tots aquells aspectes relacionats
amb
la
participació
ciutadana,
la
transparència, l’accés a la informació i el bon
govern. El nostre objectiu és que el web de
l’Ajuntament obtingui la màxima puntuació
en transparència (100%) al Mapa de les
bones pràctiques per a la comunicació
pública a Catalunya, de la UAB.
 Impulsarem la utilització dels mitjans 2.0 i
internet com a element de consulta i
participació ciutadana.

 Crearem una Xarxa WiFi oberta, lliure i
gratuïta als espais públics Encarregarem un
estudi per definir quins són els punts
estratègics on s’ubicaran aquests accessos
gratuïts a la xarxa WiFi.
 Publicarem una agenda cultural d’actes i
esdeveniments, en format analògic i digital, i
emprant les eines de difusió 2.0. Aquesta
agenda hauria de facilitar la informació sobre
els equipaments culturals, l’agenda d’actes i
festes, etc. Serà de publicació mensual i farà
difusió de les activitats que organitzi el teixit
associatiu de la vila.
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 Replantejarem el format i el contingut de
l’actual publicació municipal “El balcó de la
Vila” per tal que esdevingui un autèntic
mitjà de difusió clar i transparent de
l’activitat municipal per al ciutadà, sense
usos partidistes.
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Acció Municipal i promoció econòmica
Promoció Econòmica
El Comerç
La promoció d’un model comercial arrelat a la trama urbana, modern i dinàmic, amb una pluralitat d’oferta competitiva i equilibri entre formats, és una
peça essencial per a la cohesió social, la coherència urbanística i la identitat de la nostra vila. En aquest sentit, les línies definitòries d’Esquerra
Republicana de Molins de Rei són l’articulació i el reforçament dels eixos comercials urbans de la vila, així com la promoció i la millora en l’oferta de
producte de consum quotidià. L’objectiu és establir una col·laboració “público-privada” per gestionar l’espai, amb l’objectiu de promoure i dinamitzar
l’àrea comercial, millorar-ne la gestió, oferir serveis i cercar sinèrgies positives.

 Elaborarem un Pla de Dinamització de
Locals Comercials buits per facilitar la
instal·lació de negocis i per implicar els
propietaris dels locals comercials ajustant els
preus a la demanda.

 Conjuntament amb l’Associació de venedors
del Mercat Municipal de Molins de Rei,
configurarem un Pla de revitalització del
Mercat Municipal. Creiem en el model de
producte fresc i de proximitat, per això
entenem que el Mercat municipal s’ha de
convertir en una peça clau per tal que
l’engranatge del comerç local funcioni.

 Donarem a conèixer les iniciatives de
desenvolupament dels productes de
proximitat, de temporada i ecològics (Slow
Food i Quilòmetre Zero).

 Volem potenciar la realitat de “Molins
Centre de Comerç”. És per això que,
conjuntament amb les organitzacions de
comerç local i la resta de comerciants de la
vila, elaborarem un Pla d’impuls i
reactivació econòmica. Geogràficament,
Molins de Rei és l’eix comercial d’una part de
la Vall Baixa del Llobregat. Per tant, tenim un
volum de clients potencials molt elevats
Treballarem per aconseguir que Molins de
Rei continuï sent el seu “Centre de Comerç”.

 Promourem àrees de protecció agrícola
local, no com a reserves agràries, sinó com a
veritables motors de producció de productes
locals de qualitat a Molins de Rei.
 Vetllarem per la disciplina de mercat i la
igualtat de condicions de competència entre
operadors comercials a la vila com a element
de defensa dels drets de les persones
consumidores.

Programa Electoral
Municipals 2015-2019

11

Acció Municipal i promoció econòmica
Promoció Econòmica
Emprenedoria i Ocupació
El desenvolupament econòmic i social per aconseguir una millor qualitat de vida de les persones és un dels principals objectius que ens fixem a Esquerra
Republicana de Molins de Rei. En la mesura del possible, des de l’Ajuntament hem de col·laborar per facilitar la transformació de l’economia tradicional
en una economia del coneixement, sostenible i innovadora. Per això, a Molins de Rei és imprescindible el bon manteniment dels Polígons Industrials,
com a font d’atracció d’inversions que permetin la creació de nous llocs de treball. Cal promoure les comunicacions adequades dels polígons Industrials
amb les grans infraestructures vials (AP2 i A2), generar sòl industrial propi en bones condicions per a noves inversions, incentivar i facilitar la
incorporació de les empreses a les noves tecnologies, però també establir i mantenir una comunicació directa amb les principals indústries i empreses
ubicades a la vila a fi de detectar possibles empreses en crisi. D’altra banda, cal articular els mecanismes adients per garantir que des de Molins de Rei es
participi en la convocatòria del Departament d’Empresa i Ocupació, a través del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), per aconseguir els ajuts per a
realitzar accions d’orientació i acompanyament a la inserció de la Xarxa d’Orientació per a l’Ocupació.

 Impulsarem l‘arribada de la xarxa de fibra
òptica com a element essencial per a la
revitalització del polígon d'El Pla, tot
facilitant-ne
l’establiment
de
noves
empreses.

 Treballarem, amb tot el rigor necessari, per
tal de mantenir el bon nivell de la Fira de la
Candelera, però ho farem des del prisma de
la innovació i modernització dels serveis que
s’hi ofereixen.

 Publicarem una guia completa de serveis,
turisme i comerç, que permeti aprofitar la
població flotant que s’allotja temporalment
als hotels de la vila.

 Crearem plans d’ocupació propis que tinguin
un impacte econòmic i social a la vila. Per
exemple, adreçats a persones desocupades
amb poca formació o amb oficis concrets
(paletes, pintors...) per rehabilitar habitatges
buits que es posarien al mercat de lloguer
social.
 Establirem i desenvoluparem una política per
ajudar a la creació d’espais coworking a la
vila.

 Donarem a conèixer les iniciatives de
desenvolupament dels productes de
proximitat , ecològics i de temporada (Slow
food i Km0)

 Promourem àrees de protecció agrícola local
com a veritables motors de producció de
productes locals de qualitat a Molins de Rei .
Per això, elaborarem un mapa dels espais
d’interès agrícola de la vila.
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Urbanisme i medi ambient
Urbanisme
Des d’Esquerra Republicana de Molins de Rei defensem un desenvolupament urbanístic sostenible, subjecte
a control democràtic, de fort contingut social i que validi la subjecció de cada proposta a l’interès general. Cal
aprofitar les normatives que permeten un control ciutadà real en la presa de decisions i la fiscalització dels
processos urbanístics al servei de la transparència. Volem un model de vila ordenat i equilibrat, amb una
utilització racional de l’espai d’acord amb el model territorial de desenvolupament urbanístic sostenible,
plenament respectuós amb el medi natural que ens envolta. Un municipi equilibrat entre el règim de sòl urbà
i no urbanitzable. Un municipi ordenat, ben compensat i estructurat.
 Revisarem el Pla d’Equipaments Municipals
 Convertirem la carretera en un passeig que
per estudiar tots els usos possibles.
incentivi l’ús comercial de l’avinguda de
Barcelona i l’avinguda de València, amb
 Promourem la participació ciutadana per
arbrat i d’entorn amable.
mitjà d’una consulta popular que permeti
saber l’opinió dels vilatans sobre la nova
 Convertirem el Pont de la Cadena (Parc de
centralitat de la vila, és a dir, la re definició
les Palmeres) en el nou espai de zona verda
de l’ús de tota la zona afectada per les
que reclamen els seus veïns, realitzant una
actuacions presents o futures. Això és la
reforma integral de tot l’espai.
plaça de la Llibertat, l’antic espai del Molí i la
plaça del Molí, actualment ocupada en gran
 Dignificarem la plaça de l’estació, eliminant
part per les plaques fotovoltaiques.
el solar actual i convertint-lo en una zona de
lleure pels mes menuts.
 Afrontarem la realitat actual de la Rierada i
Vallpineda tenint en compte, d’una banda,
 Reformarem el carrer Samaranch i el carrer
la necessitat del proveïment de serveis
Pintor Carbonell, a imatge del carrer pintor
bàsics als veïns de la zona i, de l’altra, l’actual
Fortuny, fent-lo de plataforma única i
conjuntura de dificultats econòmiques i
prioritzant el moviment de vianants.
l’avançada edat d’algun dels veïns afectats.
Consensuarem un pla d'actuació per fases,
 Farem la vila més accessible, arranjant totes
que eviti que la totalitat del cost
les voreres que no estiguin en condicions,
d’urbanització recaigui exclusivament en els
ampliant-les en cas que sigui necessari i
propietaris.
eliminant les barreres arquitectòniques
existents.

Programa Electoral
Municipals 2015-2019

 Treballarem per aconseguir l’accés a
l’estació de RENFE des del c/Sant Antoni
Maria Claret per tal de fer-ho accessible als
barris de Les Conserves, Riera Bonet i
L’Àngel.
 Aprovarem un Pla de catalogació i protecció
del patrimoni històric, arquitectònic i
paisatgístic. Promourem la seva difusió
mitjançant els canals de comunicació
corresponents i a través de les publicacions
particular adients.
 Redactarem i aprovarem l’Ordenança del
paisatge urbà, amb afectació especial al
centre vila, per a regular els elements que
perjudiquin la qualitat del paisatge urbà.
 Considerem que en aquests moments no és
prioritari abordar el nou barri de Les
Guardioles, però es tracta d’un projecte
massa avançat per fer marxa enrere.
Vetllarem perquè no esdevingui un projecte
especulatiu i perquè es faci efectiva la
previsió d’habitatge públic. Amb aquest
objectiu, constituirem una comissió de
seguiment de la urbanització del nou barri.
 Encarregarem el projecte arquitectònic de
rehabilitació del Palau de Requesens com
a espai de creació artística i el projecte de
restauració de la capella del Palau. Cercarem
la
complicitat
de
les
diferents
administracions per la seva implicació i
suport econòmic.
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Urbanisme i medi ambient
Habitatge
Des d’Esquerra Republicana de Molins de Rei defensem que l’habitatge és una peça
fonamental en la configuració de l’espai cívic. L’habitatge com a conseqüència de
l’actual context socioeconòmic ja no és un bé, sinó un dret,, i són moltes les famílies
que han estat o poden ser desnonades en els propers anys. Per això, en la mesura
que l’administració local pugui, cal actuar fermament contra els desnonaments
exprés. D’altra banda, cal dedicar especial atenció a l’habitatge protegit i concebre’l
com un estoc social al servei de diverses generacions. Des dels ajuntaments cal
liderar el dret a l’habitatge a través d’iniciatives per aconseguir la preservació del sòl
i dels parcs d’habitatge de propietat municipal mitjançant règims de tinença que no
suposin la pèrdua de la propietat del sòl, com per exemple el dret de superfície, la
concessió administrativa o la cessió d’ús en règim cooperatiu.
 El Patronat Local de l’Habitatge ha de ser
municipal. Reclamarem la transferència de
les seves funcions, patrimoni i recursos a
l’ajuntament per poder actuar com a
empresa pública d’habitatge.
 Donarem suport als vilatans que vulguin
constituir-se en cooperatives per a la
construcció dels seus propis habitatges,
bonificant per exemple les llicències d’obres
corresponents.
 Treballarem per ampliar el parc de lloguer
assequible a Molins de Rei cercant
mecanismes per mobilitzar habitatges
desocupats (convenis SAREB, cessió
d’habitatges desocupats per al lloguer social)
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 Entenent que l’habitatge s’ha convertit en
una prioritat social, promourem el trasllat de
responsabilitats de la regidoria d’habitatge a
l’àmbit de serveis socials i dotarem l’Oficina
Municipal d’Habitatge dels recursos
econòmics i humans necessaris.
 Elaborarem un cens d’habitatges buits per
aconseguir crear una bossa d’habitatges de
lloguer social i avaluarem quin és el volum
de sòl assentat a la vila a on encara es pot
edificar.
 Farem convenis de rehabilitació entre
l’Ajuntament i els propietaris de pisos
desocupats i crearem bases per a la
subvenció de la rehabilitació d’habitatges.
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Urbanisme i medi ambient
Mobilitat i transport
Des d’Esquerra Republicana de Molins de Rei optem per unes polítiques locals basades en el
reequilibri de la mobilitat com a resposta al continu augment del moviment de les persones i de les
mercaderies, fet que ha accentuat els conflictes generats pel trànsit, com ara la congestió o la
contaminació acústica i ambiental. Cal tenir present que el transport públic és la clau a l’hora
d’aconseguir una mobilitat equilibrada.
 Crearem bosses d’aparcament gratuït en
diversos barris de la vila com a resposta a
l’actual demanda.
 Habilitarem el solar de Can Iborra com el
gran aparcament gratuït que necessita
Molins de Rei, també com a mitjà per
impulsar la dinamització comercial de la vila,
facilitant l’arribada de persones d’altres
poblacions que es desplacen amb el vehicle
privat.

 El tren constitueix el mitjà de transport diari
per a molts molinencs i també per a
persones de poblacions veïnes. Per afavorirne el seu ús, proposarem habilitar un
aparcament amb prou capacitat, gratuït i
proper a l’estació a l’antic solar de “Muebles
Elefante”.
 Seguirem negociant i exigint, als organismes
competents, la inclusió de Molins de Rei
dins de la zona tarifària 1.
 Ens comprometem al manteniment del bus
urbà com a eina de servei públic i de la
cohesió de la vila, especialment per aquells
barris més allunyats. Revisarem els horaris i
la freqüència de pas per adequar-los, si cal, a
les necessitats dels usuaris.
 Planificarem una xarxa ciclable que connecti
els barris, centres de treball i equipaments, i,
al mateix temps, faciliti la connexió entre
municipis de la forma més directa.
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 Acabarem el procés interromput de
pacificació de l’ametlla de centre vila (des
de la Plaça de la Creu fins a la Plaça de
Catalunya), convertint-la en autèntica àrea
per a vianants i nucli de serveis i comerç, de
manera consensuada amb les parts
afectades, en particular amb les associacions
de comerciants.
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Urbanisme i medi ambient
Medi ambient i sostenibilitat
La sostenibilitat és un concepte global que integra els aspectes econòmics, socials i ambientals i
que esdevé un autèntic full de ruta per a la nostra acció política municipal. La sostenibilitat no és
una opció ideològica, sinó una premisa bàsica per a les polítiques modernes que, de debò, busquin
la millora de la qualitat de vida i el benestar econòmic dels ciutadans sense malmetre les
possibilitats futures. Per això, des d’Esquerra Republicana de Molins de Rei traçarem estratègies
de desenvolupament local sostenible que aniran més enllà de la durada d’un mandat i que tindran
en compte alhora aspectes socials, econòmics i mediambientals, intentant preservar al màxim el
nostre ric patrimoni natural.
 L’entorn de Molins de Rei està amenaçat per
diferents instal·lacions amb emissions
potencialment perilloses, com les cimenteres
Sanson i Molins i la deixalleria de ferralla de
Sant Andreu de la Barca. Impulsarem un
Estudi d’impacte ambiental i de seguiment
permanent i coordinat amb les poblacions
veïnes.
 Connectarem el barri de La Granja amb el riu
Llobregat a través de la riera de Vallvidrera.

 Apostem per les energies netes i renovables,
per això treballarem per fer rendible el
projecte de la Biomassa, tancant la
possibilitat de cedir el servei a una empresa
externa. Volem mantenir municipalitzada la
gestió íntegra de la Biomassa.
 Encarregarem un estudi per valorar la
instal·lació de la biomassa a tots els edificis
municipals l’estructura dels quals ho
permeti.

 Incrementarem el suport i l’ajut material a
l’ADF Puigmadrona-Olorda.
 Vetllarem per la creació i/o manteniment
del perímetre de protecció contra incendis
en els barris de muntanya i les zones on
encara no s’ha actuat.

 Elaborarem un Pla municipal d’usos de
l’aigua, amb especial èmfasi en la
reutilització d’aigües depurades o de menor
qualitat per a aquells usos que ho permeten
(rec, neteja de vials...)
 Fomentarem la instal·lació i ús d’aparells
reductors del consum d’aigua entre els
vilatans (filtres d’aireig, cisternes de doble
càrrega...)
 Substituirem, progressivament, els punts de
llum de parcs i carrers de la vila per uns de
nous de tecnologia LED i més sostenibles.
 Per millorar la neteja de la vila, exigirem a les
noves empreses adjudicatàries del servei
nous contenidors amb més capacitat,
vehicles de recollida d’escombraries menys
sorollosos i un servei de neteja dels nostres
carrers amb més freqüència.
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La construcció d’un Nou País
La construcció d’un nou país net i just després de les properes eleccions al Parlament de Catalunya del 27 de setembre serà irreversible si tenim uns
ajuntaments disposats a donar el pas. Els nous Ajuntaments seran per als nostres conciutadans el millor argument per al nou país, amb les portes obertes i
.
els comptes clars. Amb una democràcia avançada on la gent decideixi les prioritats i pugui canviar les coses des de baix, posant el govern en mans dels
ciutadans. Ara cal posar les persones davant, ajudar primer a qui més ho necessita. Fem nous municipis on els joves es guanyin el futur i on la gent gran
sigui atesa com es mereix. Cal posar les coses fàcils als emprenedors i donar vida als centres de les nostres viles i barris, potenciar els eixos comercials i les
indústries locals per ajudar-les a crear llocs de treball. El nou país el farem catalans i catalanes que venim de tot arreu i parlem més de 250 llengües
diferents. El nou país naixerà de les urnes, ara, de les més properes als ciutadans. El 24 de maig dels nous Ajuntaments naixerà la República.
Esquerra Republicana de Molins de Rei fa seva la
campanya de l’Assemblea Nacional Catalana, “Els
ajuntaments per la independència”, adreçada a
totes les candidatures que es presentin a aquestes
eleccions, amb l'objectiu que incorporin als seus
programes electorals uns compromisos explícits
per a l'impuls del procés d'emancipació nacional
des dels consistoris. Aquests compromisos han de
preveure proposar al Ple municipal, com a mínim,
els següents punts:

1.- Declaració de suport als acords i accions que
el nou Parlament resultant de les eleccions del
27 de setembre decideixi prendre i
desenvolupar per posar en marxa el procés
constituent de la República catalana com a nou
Estat independent.

2.- Declaració solemne del ple municipal
d’impulsar la creació de l’Assemblea catalana de
càrrecs electes i delegar-ne la representació
municipal en l’alcalde o alcaldessa, que s’ha de
comprometre a participar-hi activament, junt
amb la resta de càrrecs locals i parlamentaris
catalans – elegits als parlaments europeu,
espanyol i català –, en el cas que l’Estat
espanyol decidís anul·lar, suspendre o intervenir
els òrgans d’autogovern catalans. Aquesta
Assemblea tindria com a missió prioritària la
Declaració d’Independència i la formació d’un
govern provisional.
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3.- Ratificació de la pertinença del municipi a
l’Associació de Municipis per la Independència
(AMI).
L’objectiu de l’ANC és que la mateixa nit del 24
de maig el mapa electoral resultant mostri que
en el conjunt de Catalunya les candidatures que
han incorporat aquests tres compromisos per la
independència han guanyat les eleccions
municipals d’una forma clara i rotunda.
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