
 1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Propostes 2012-2015   
Segon Informe de Seguiment i avaluació de les accions del  

Consell de Seguiment de la Crisi Econòmica 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 de juliol de 2013 



 2

 
 
 
 
 

Introducció 
 

 
Com es diu en el document “Contra la Crisi – Acord per la Cohesió Social, l’Ocupació i la Reactivació 

Econòmica a Molins de Rei 2012 – 2015”, una vegada aprovat en el Consell Plenari del 15 d’octubre de 

2012, estem en el moment  - fase d’impulsar les 66 accions previstes i fer el seguiment del seu nivell de 

compliment. 

El primer Informe de Seguiment i Avaluació es va presentar en el Consell Plenari del 27 de febrer de 

2013, on es va donar compte del que s’havia fet durant els primers 4 mesos. 

Aquest segon informe d’avaluació, 9 mesos desprès d’aprovar el document marc del Consell , pretén fer 

un nou balanç del que els diferents agents (ajuntament, empresaris, sindicats, entitats, comerciants, 

pagesia, Associacions de Veïns, etc.) que formen part del Consell han fet per impulsar les 66 accions 

durant els darrers 5 mesos. 

La matriu bàsica per elaborar aquest segon informe d’avaluació es la mateixa que varem utilitzar en el 

primer: del document  marc hem fet servir l’apartat nº 4, Propostes 2012 – 2015, on es van concretar els 

6 àmbits d’actuació (Família, Serveis Socials, Laboral, Habitatge, Serveis Públics i Cohesió Social i 

Territorial , Reactivació Econòmica), els 6 gran objectius, les 66 accions, la Prioritat, Qui ho ha de fer i 

Com s’ha de fer, Quan s’ha de fer i el Cost aproximat. A aquests indicadors hem afegit el de Nivell 

d’Acompliment de les accions, i l’Estat Actual, on mitjançant un sistema de semàfors podem conèixer 

d’una forma ràpida i senzilla l’evolució del Pla d’Acció.  

 

Llegenda de les columnes “Febrer 2013” i  “Estat Actual”: 

   
Nivell de compliment òptim , on s’han dut a terme mesures significatives per impulsar l’acció i que tenen una certa estabilitat 
temporal. 
 

  Un nivell de compliment, encara, no òptim, però que posa les primeres bases per tal de que les mesures per impulsar les accions 
siguin significatives i tinguin una certa estabilitat temporal.  
 

   
 
Un nivell de compliment quasi nul o nul, on no s’han dut mesures per impulsar les accions 
 

 A la columna “ESTAT DE COMPLIMENT” el que està en lletra NEGRA són les accions dutes a terme entre octubre 

de 2012 i gener de 2013 i el que està en lletra VERMELLA són les accions dutes a terme entre febrer i juny de 2013. 
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Àmbits  Objectius  Accions  Prioritat Qui i Com ?  Quan ?  Cost  Nivell d'acompliment 
Febrer 
2013 

Estat 
actual 

 
FAMÍLIA 
  
  

1) Fomentar polítiques 
socials, de salut, educatives, 
de lleure, culturals, etc., que 
garanteixin la igualtat 
d’oportunitats de les 
famílies i que permetin que 
els diferents individus 
d’aquestes puguin dur a 
terme el seu projecte vital 
de vida 
  
  

1.1) Facilitar ajuts 
alimentaris a 
aquelles famílies on 
l’impacte de la crisi 
és més fort 

Alta (25) Ajuntament - ASP (Serveis 
Socials), Càritas i Creu Roja 
mitjançant un protocol i el 
funcionament d'un espai de 
coordinació que està elaborant un 
projecte que presentarà a 
l'Ajuntament                                         
Contemplat en el Pla d'Actuació 
Local en Matèria de Serveis 
Socials 2011-2014 (en l'Eix 1. El 
dret de les persones als serveis 
socials. Línia 1.2. La participativa) 

2013-2014-
2015 

Pendent del projecte que s'està 
elaborant 
La despesa municipal en 
aquest concepte ha estat de 
14.244,10€. 
 
La despesa municipal en 
aquest concepte ha estat de 
10.703,00€. 
En aquest import s’han de 
contemplar els 10.000€ del 
Conveni amb Creu Roja  pel 
Banc Aliments (previsió 
signatura juliol 2013). 
 

A l’any 2012 s’han atorgat 812 ajudes en concepte d’alimentació des de Serveis Socials 
municipals. Algunes d’aquestes ajudes han estat en col·laboració amb diferents  
entitats com ara Caritas, Creu Roja, Esplais de  la vila i Mercat Municipal. 
 
Hi ha la partida d’Ajuts d’Assistència Social que contempla un increment aproximat 
de 5.000€ destinats a crear un Banc d’Aliments en col·laboració amb  la Creu Roja 
 
En el Gran Recapte d’Aliments dels dies 30 de novembre i 1 de desembre a Molins de 
Rei ha arribat als 13.725 kg. (el 339% mes que l’any passat). A mes dels voluntaris han 
participat els supermercats Caprabo, Spar i Mercadona, i el Mercat Municipal 
 
L’Associació de venedors del Mercat ha dut a terme una campanya solidària en 
col·laboració amb Creu Roja, Càritas, l’Església Evangèlica i l’Ajuntament de Molins 
de Rei , per tal de confeccionar lots de productes frescos que aniran distribuïts a les 
famílies més necessitades de Molins de Rei. En la campanya s’han ajudat a 127 
famílies sumant un total d’unes 400 persones. Els productes frescos recollits han 
estat per un valor de 4.500€ 
 
Càrites de Molins de Rei  ha  organitzat, per quart  any consecutiu , una recollida 
d’aliments per Nadal. S’han recollit 3.240 quilos d’aliments per valor de 7.960€. S’ha 
ajudat a 70 famílies. El volum de productes recollits ha estat superior a l’any passat i 
ha permès ajudar a 5 famílies més. Els aliments s’han recollit a les esglèsies de Molins 
de Rei, però també han col·laborat escoles com el Col·legi Sant Miquel i l’Institut 
Bernat el Ferrer. El Club natació Molins de Rei, les botiges Tràfecs i Autoservei Pons  
i el centre d’esplai MIB també han col·laborat aportant aliments a la campanya. 
 
Es posa en marxa el Punt de suport a les famílies amb risc d’exclusió social gestionat 
per la Creu Roja i amb el suport de l’Ajuntament de Molins de Rei mitjançant una 
subvenció de 6.000€. 
El servei oferirà un banc d’aliments frescos, també tindrà habitacions on les famílies  
podran dormir en cas d’emergència, sanitaris i dutxes 
 
Des de Càritas parroquial durant l’any 2012 s’ha atès a 120 persones amb vals per 
aliments, farmàcia, roba, lloguers, transports, llibres, el valor dels quals ha estat de 
21.240€ 
 
El 25 de maig de 2013 s’ha dut a terme la quarta edició de la recollida solidària 
d’aliments “Ni un plat buit!”. Aquesta campanya vol donar resposta als efectes de la 
crisi sobre les famílies amb menys recursos. Es tracta d’una iniciativa de 
l’Agrupament Escolta Jaume Vicenc Vives, l’Esplai MIB, L’Esplai l’Agrupa, L’Esplai 
Spai, Càritas i Creu Roja amb el suport de l’Ajuntament de Molins de Rei. 
 
Aquest any la iniciativa solidària ha superat les xifres del 2012 (1.582 Kg.) , amb un 
total de 1.700 Kg. De productes aconseguits, que aniran destinats a 94 famílies (el 
2012 -63 famílies) de la vila amb dificultats importants per suplir aquesta necessitat. 
 
L’empresa molinenca Semillas Batlle ha lliurat a Càritas una collita de 2.300 Kg  de 
mongetes, fruit d’una iniciativa social llençada fa un any amb la finalitat primordial 
de conrear aliments i donar-los a Càritas per tal que l’entitat benèfica pogués fer 
arribar els productes a persones necessitades. Amb la collita entregada a Càritas per 
Semillas Batlle es podran servir 23.000 racions de menjar.  
Es tracta d’una iniciativa social posada en marxa fa un any a través d’una pàgina de 
Facebook en la que cada “m’agrada” rebut s’ha convertit en llavors de llegum 
posteriorment plantades en uns terrenys de 10.000 metres quadrats a León destinats 
integrament a aquesta causa. 
 
De gener a 17 de juny s’han atorgat 389 (484 al 2012) ajudes en concepte 
d’alimentació des de SS municipals.  
 
S’està ultimant el conveni entre l’Ajuntament de Molins de Rei i Creu Roja Baix 
Llobregat Centre pel Servei de Suport a les Famílies, que inclou, entre altres, els 
següents serveis: 
 
Banc d’aliments ( productes frescos i no frescos). 
 
Càritas ha continuat amb el lliurament de vals d’aliments setmanalment. També, 
excepcionalment s’ha entregat aliment, en espècie, a 27 famílies de Molins de Rei, 
gràcies a la recollida feta per la botiga TRÀFECS-CAMINA. 
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Àmbits  Objectius  Accions  Prioritat Qui i Com ?  Quan ?  Cost  Nivell d'acompliment 
Febrer 
2013 

Estat 
actual 

1.2) Oferir activitats 
de lleure, educatives 
i formatives als nens 
i adolescents que 
estan rebent de 
forma més 
important l’impacte 
de la crisi 

Baixa (5) Ajuntament - ASP (Serveis Socials 
i Infància i Joventut) i DIPEL 
(Formació), entitats infantils i 
juvenils, Càritas i Creu Roja. 
Mitjançant la ludoteca d'estiu i la 
de Nadal i el Casal d'estiu 
Contemplat en el Pla d'Actuació 
Local en Matèria de Serveis 
Socials 2011-2014 (en l'Eix 1. El 
dret de les persones als serveis 
socials. Línia 1.1. Accessibilitat als 
Serveis Socials) 

2013-2014-
2015 

Recursos propis de 
l'Ajuntament i de les entitats 
 
 
 
 
 
 
 

Aquestes activitats s’estan oferint i es realitzen en col·laboració amb Serveis Socials. 
Es bonifiquen aquelles nens/es que ho necessiten. 
 
A l’any 2012 s’han fet : 
20 ajudes per Casals d’Estiu (975€) 
14 ajudes per Ludoteca (195€) 
15 –ajudes Parc de Nadal (263€). 
5 ajudes Xarxa Educativa Local  (210€) 
 
 
Aquest Nadal  la Unió de Botiguers de Molins de Rei, Bot-Mol, ha dut a terme una 
campanya de recollida de joguines en solidaritat amb Creu Roja i la seva campanya de 
Reis  “Apropa’ns a la il·lusió”, per tal de garantir que tots els nens i nenes de Molins 
de Rei tinguin regal de Reis. 
 
Càritas s’ofereix a assistir a l’Esplai MIB i si no poden pagar les quotes, se’ls farà 
subvenció. 
 
Càritas fa reforç escolar a dues estudiants dels Instituts Bernat el Ferrer i Lluís de 
Requesens, reforç demanat directament per part de les famílies respectives per la 
qual cosa es va posar en marxa sense coordinació amb Serveis Socials Municipals 
però si amb els Instituts. Quan hi hagi una altre sol·licitud Càritas es coordinarà amb 
els Serveis Socials Municipals.  
 
El Ple municipal del mes d’abril de 2013  de l’Ajuntament de Molins de Rei  va 
aprovar no aplicar l’import de drets d’inscripció a les llars d’infants per a reservar 
plaça per al curs 2013-2014. Aquesta mesura respon al compromís municipal de no 
fer pagar a les famílies la baixada de les subvencions per part de la Generalitat de 
Catalunya, que recordem representen més de 200.000€ que el Consistori ha deixat 
de percebre. Per altra banda, la quota mensual d’escolarització i les ampliacions 
d’horari o hores esporàdiques (acollides de matí i de tarda) solament s’incrementen, 
respecte del curs 2012-2013 , en un 2%, per sota de l’IPC estimat del 2,7%. 
 
Les activitats dels Casals d’Estiu organitzades per l’Ajuntament de Molins de Rei, 
s’amplien una setmana més que l’any passat, tot responent a la demanda de molts 
pares que es trobaven amb considerables problemes per conciliar la feina amb les 
vacances escolars dels seus fills entre 3 i 13 anys. Es realitzaran entre el 25 de juny i el 
2 d’agost i també la setmana del 2 al 10 de setembre. 
 
Del 25 de juny al 26 de juliol de 2013 es realitzarà el “Juga’t l’estiu” adreçat a infants 
de 4 a 12 anys. Són activitats pel lleure i l’educació que faciliten la conciliació familiar 
dels pares i mares, amb diferents preus per tal de que s’ajusti a les necessitats de les 
famílies. 
 
Aquestes activitats s’estan oferint i es realitzen en col·laboració amb Serveis Socials. 
Es bonifiquen aquells nens/es que ho necessiten. 
La previsió d’ajuts per la Ludoteca d’estiu és de 15 nens amb un cost de  (1.125€). 
1 ajuda XEL (45€). 

  

1.3) Buscar fórmules 
perquè les persones 
grans soles puguin 
conviure amb gent 
jove i així evitar que 
la gent gran estigui 
sola i que el jove 
tingui l’oportunitat 
de sortir de 
l’habitatge dels 
pares. 

Baixa (0) Ajuntament - ASP (Serveis Socials 
i Infància i Joventut)  i  SIT  
(Oficina habitatge), Associacions 
de Veïns mitjançant una primera 
prospecció per part AAVV a cada 
barri 

2013 Recursos propis de les AAVV    
 



 5

 

Àmbits  Objectius  Accions  Prioritat Qui i Com ?  Quan ?  Cost  Nivell d'acompliment 
Febrer 
2013 

Estat 
actual 

1.4) Degut a la 
progressiva 
reducció de les 
prestacions socials 
de tot tipus, 
garantir les beques i 
els ajuts a la 
famílies que 
realment ho 
necessitin (per 
exemple, les beques 
menjador) 

Baixa(0) Ajuntament - ASP (Serveis 
Socials), Càritas i Creu Roja. 
Resta pendent de conèixer 
l'import atorgat per   la "Marató 
per la pobresa" als projectes de 
Càritas i Creu Roja en relació a 
l'infància que han sol·licitat. 
Contemplat en el Pla d'Actuació 
Local en Matèria de Serveis 
Socials 2011-2014 (en l'Eix 1. El 
dret de les persones als serveis 
socials. Línia 1.1. Accessibilitat als 
Serveis Socials). Té especial 
rellevància elaborar un 
Reglament de Prestacions 
Econòmiques. 

2013 A l’any 2012, 222 nens han 
tingut beca i la despesa final ha 
estat de 47.674,93€. 
 
Pel que fa a la Marató de la 
Pobresa s’ha pogut beneficiar 1 
nena amb un 100% del cost del 
servei de menjador 

Per al curs 2012-2013  l’Ajuntament de Molins de Rei ha donat suport a les beques de 
menjador a les famílies amb la mateixes condicions que el curs anterior tot i que ha 
disminuït el nombre de beques de menjador concedides pel  Consell Comarcal del 
Baix Llobregat 
Això ha suposat preveure un augment de pressupost pel 2013 de 28310,00€ més .La 
partida al 2013 serà de 78310€ (augment del 56,62%)        
 
Un total de 177 famílies molinenques reben ajut econòmic per poder deixar els seus 
fills a dinar al menjador de l’escola durant el curs 2012-2013 
 
Per al curs 2012-2013 s’han atorgat 177 beques. La despesa de gener a maig ha estat 
de 33.439,70€ . 
Per altra banda, a càrrec de la partida d’emergència social, de gener a maig, s’han 
concedit 6 beques de menjador amb un cost de 922,05€. 
 
Càritas ha continuat amb els ajuts de roba, farmàcia i primeres necessitats per 
aquelles famílies que estan rebent amb més força els efectes de la crisi. 
 

  
 

  
  

  
  

1.5) Reduir el preu 
dels Casals d’Estiu i 
de les altres ofertes 
de lleure i gestionar-
ho des de les entitats 

Baixa(0) Coordinació entre Ajuntament i 
entitats infantils i juvenils 

2013-2014-
2015 

Recursos propis de 
l'Ajuntament i de les entitats 
infantils i juvenils 

Existeix sistema de bonificacions per setmanes i per nombres de germans 
 
A l’any 2012 s’han fet : 
20 ajudes per Casals d’Estiu (975€) 
14 ajudes per Ludoteca (195€) 
15 –ajudes Parc de Nadal (263€). 
5 ajudes Xarxa Educativa Local  (210€) 
 
Des de Serveis Socials Municipals hi ha beques per infants en risc d’exclusió social 

 
S’ha reforçat el teixit associatiu a nivell de monitor/es de lleure i esportiu de la vila, 
enguany s’han contractat 21 persones de Molins de Rei per les activitats d’estiu, 
ludoteca i ritmes . 
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Àmbits  Objectius  Accions  Prioritat  Qui i Com ?  Quan ?  Cost  Nivell d'acompliment 
Febrer 
2013 

Estat  
Actual 

 
SERVEIS 
SOCIALS 

2) Reforçar totes aquelles 
actuacions dels Serveis 
Socials (públics, entitats 
socials, privats) per tal de 
facilitar que les persones i 
famílies amb menys 
recursos puguin transitar 
per aquest període de crisi 
amb els mínims costos 
possibles 

2.1) Potenciar el 
treball en xarxa 
entre 
l’administració i les 
entitats socials i 
dotar dels recursos 
humans i econòmics 
suficients per tal de 
fer front a les 
necessitats socials 
de l’actual crisi 
econòmica  

Mitja (10) Ajuntament - ASP (Serveis 
Socials), Càritas, Creu Roja i 
altres administracions 
(Generalitat de Catalunya i 
Diputació de Barcelona). 
Mitjançant l'espai comú de 
coordinació entre l'Ajuntament i 
les entitats socials i els convenis 
de col·laboració entre 
l'Ajuntament i les administracions 
supramunicipals Contemplat en el 
Pla d'Actuació Local en Matèria 
de Serveis Socials 2011-2014 (en 
l'Eix 1. El dret de les persones als 
serveis socials. Línia 1.2. La 
participació) 

2012-2013-
2014-2015 

Recursos propis de 
l'Ajuntament, de les entitats 
socials i aportacions de les 
administracions 
supramunicipals 

Durant l’any 2012 s’han realitzat reunions periòdiques amb Càritas i Creu Roja. Al 
2013, també es realitzaran amb l’Esglèsia Evangèlica. 
Es important consolidar aquestes reunions 
 
Es posa en marxa el Punt de suport a les famílies amb risc d’exclusió social gestionat 
per la Creu Roja i amb el suport de l’Ajuntament de Molins de Rei mitjançant una 
subvenció de 6.000€ . 
 
El servei oferirà un banc d’aliments frescos, també tindrà habitacions on les famílies  
podran dormir en cas d’emergència, sanitaris i dutxes. 
 
S’està ultimant el conveni entre l’Ajuntament de Molins de Rei i Creu Roja Baix 
Llobregat Centre pel Servei de Suport a les Famílies, que inclou els següents serveis: 
 

• Banc d’aliments ( productes frescos i no frescos) 
• Kits de suport socials ( productes d’higiene personal homes - 

dones, higiene infantil, bolquers, higiene de la llar...) 
• Servei de dutxes ( 2 dies/setmana) 
• Banc del Temps  
• Banc d’Ajuts Tècnics                                                                   
• Allotjament d’urgència  
• Allotjament Onada de fred (aportació anual)                            
• Espai Ciutadà (ofertes i demandes diverses de ciutadà a ciutadà) 

 
Aquest conveni suposa una despesa fixe anual per l’Ajuntament de  10.600€, i una 
altra, despesa variable en funció de la utilització d’alguns serveis. 
 
Càritas ha organitzat el “Pa amb oli solidari” a benefici de la ONG de Manyanet 
Solidari. 
 
Càritas ha dut a terme durant el mes de juny de 2013 un curset de formació per als 
voluntaris. 
 
Coordinació de Càritas amb l’església evangèlica en la compra d’un bitllet de retorn 
d’una persona a Guatemala. 
 

  

2.2) Tenir 
coneixement de totes 
les ofertes laborals 
per part del Serveis 
Socials 

Mitja(10) Ajuntament - DIPEL (Ocupació) i 
ASP (Serveis Socials) mitjançant 
la informació del web municipal 

2012-2013-
2014-2015 

Recursos propis de 
l'Ajuntament 

S’està treballant per tal de facilitar una informació més àgil i ràpida  respecte a l’accés 
per part de Serveis Socials d’ofertes laborals , cursos i plans ocupacionals. 
 
Des del Servei d’Orientació Laboral s’envia, via email informació a SS de les ofertes 
d’ocupació abans de penjar-les al web.  
 
S’han establerts unes bases incloent-hi criteris socials per tal d’accedir als plans 
d’ocupació amb resultats molt positius. 

    
  
  

  

2.3) Reforçar els 
Serveis Socials quan 
hi hagin períodes 
puntuals de 
necessitats 
sobrevingudes 

Baixa(5) Ajuntament - ASP (Serveis 
Socials) mitjançant l’estudi 
d’aquelles mesures que ens 
ajuden a  reduir l'actual llista 
d'espera .Contemplat en el Pla 
d'Actuació Local en Matèria de 
Serveis Socials 2011-2014 (en 
l'Eix 2. L'oferta de prestacions de 
qualitat Línia 2.2. El sistema de 
qualitat) 

2013-2014-
2015 

Pendent de valorar projecte Continua havent la necessitat de suport temporal o fixe de SS atès: Major pressió 
assistencial, cronificació de casos, alt nivell de complexitat de les problemàtiques 
ateses que requereixen molta més dedicació professional i augments de les urgències 
socials. 
 
El Contracte Programa amb la Generalitat de Catalunya contempla el finançament  
d’una nova plaça de Treballador/a Social a partir de l’1 de setembre de 2013 
 
AUGMENTA  la necessitat de suport temporal o fixe de SS atès: 

• Major pressió assistèncial 
• Cronificació de casos 
• Alt nivell de complexitat de les problemàtiques ateses que requereixen 

molta més dedicació professional. 
• Augments urgències socials 
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Àmbits  Objectius  Accions  Prioritat Qui i Com ?  Quan ?  Cost  Nivell d'acompliment 
Febrer 
2013 

Estat 
actual 

  2.4) Evitar la 
duplicitat 
d’atencions 
individuals i 
familiars per part 
dels diferents agents 
socials (ajuntament, 
entitats) en una 
mateixa unitat 
familiar (més 
coordinació)  

Baixa(0) Ajunt. - ASP (Serveis Socials), 
Càritas i Creu Roja mitjançant 
l'espai comú de coordinació entre 
l'Ajuntament i les entitats socials 
Contemplat en el Pla d'Actuació 
Local en Matèria de Serveis 
Socials 2011-2014  El dret de les 
persones als serveis socials. Línia 
1.2. La participació) 

2012-2013-
2014-2015 

Recursos propis de 
l'Ajuntament i de les entitats 
socials 

Amb les reunions de coordinació s’està millorant aquest tema   

    2.5) Reforçar amb 
treballadors 
familiars els 
habitatges amb 
persones grans amb 
dificultats o malalts 
per tal d’evitar 
l’ingrés a residències 
i/o centres sanitaris 

Baixa(0) Ajuntament - ASP (Serveis 
Socials) coordinat amb Creu Roja 
(Programa Vellesa Activa) i 
Càritas. Tornar a reactivar el 
projecte "Com et trobes" 
contemplat en el Pla Municipal de 
Serveis Socials, incrementar el 
servei de Teleassistència i donar 
prioritat al Servei d'Atenció 
Domiciliaria dins als Plans 
Individualitzats d'Atenció Social 
de la Llei de Dependència. 
Contemplat en el Pla d'Actuació 
Local en Matèria de Serveis 
Socials 2011-2014 (en l'Eix 2. 
L'oferta de prestacions de qualitat 
Línia 2.1. La cartera de 
prestacions de serveis socials 
locals) 

2013 Pendent de valoració del 
projecte 

Al 2012 s’ha atès la demanda de Servei Atenció a Domicili Social i Dependència. 
 
Increment de la partida de teleassistència en 11.347,17€ (57,98%). Gràcies a 
l’adquisició de 53 aparells nous i a l’augment del pressupost s’ha reduït en un 70% la 
llista d’espera i s’ha augmentat un 21% el nombre de persones ateses. Hi ha 307 
molinencs que es beneficien actualment del servei de teleassistència . Aquesta millora 
ha comptat amb la col·laboració de l’Obra Social de La Caixa que hi ha aportat 6.470€ 
 
Al 2013 s’ha atès la nova demanda de Treballadora Familiar de SAD Social i 
Dependència. 
 
A data 17.6.2013 no hi ha llista d’espera de Treballadora Familiar social i 
dependència. 
 
S’està treballant per actualització de la llista d’espera de neteja social. 
 
Al maig 2013, s’ha exhaurit la llista d’espera de Teleassistència. 
 
De gener a juny, s’han adjudicat 77 Teleassistències. 
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Àmbits  Objectius  Accions  Prioritat   Qui i Com ?  Quan ?  Cost  Nivell d'acompliment 
Febrer 
2013 

Estat 
Actual 

 
LABORAL 
  
  
  

3) Promoure la formació i la 
incorporació en el mercat 
de treball de les persones 
aturades de Molins de Rei, 
intentant relacionar les 
ofertes de treball amb les 
necessitats socials que es 
donen a la Vila  (Annex 1) 
  
  
  
 
 
 

3.1) Prioritzar les 
ofertes de treball a 
aquelles unitats 
familiars amb 
situació més 
precària (manca 
d’ingressos 
familiars, nombre 
d’aturats a la 
família...) 

Alta (40) Ajuntament, mitjançant un 
protocol conjunt entre DIPEL 
(Ocupació) i ASP (Serveis 
Socials). 

2013-2014-2015 Pendent de valorar 
projecte 

Pendent d’elaborar el protocol. Independentment de la seva elaboració es mantenen 
contactes entre els Serveis d’Ocupació Municipal i els Serveis Socials Municipals. 
 
Desprès dels 6 primers mesos de feina, els plans d’ocupació han augmentat el 
manteniment de l’espai públic, han realitzat tasques de neteja al Parc de Collserola i 
han fet actuacions en la millora de la convivència de la vila. En aquesta primera fase 
s’han creat 9 llocs de treball (3 agents cívics, 3 operaris per a la brigada de 
manteniment i 3 peons forestals). La durada d’aquesta primera fase ha estat  de l’11 
de desembre de 2012  fins el 10 de juny de 2013. 
 
Un cop finalitzat el primer semestre dels plans d’ocupació ara arriba el moment de la 
segona fase. Seran també 9 persones, les quals tindran un contracte entre juny i 
desembre de 2013. Les tasques que desenvoluparan són: 3 persones a la brigada de 
manteniment de l’espai públic, 3 com a agents cívics i 3 més com a peons forestals.  
Tindran un contracte de 6 mesos amb una jornada laboral del 70%. 
De l’11 de juny 2013 fins el 10 de desembre de 2013. 
 
En les bases aprovades pels Plans d’Ocupació s’han afegit criteris socials. 
 
El 8 de juliol de 2013 s’ha signat un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament, 
PIMEC, ECOM, l’Obra Social de la Caixa i l’Associació d’Empresaris Riera del Molí, 
per afavorir la incorporació de persones amb discapacitat  i risc d’exclusió en el món 
laboral. Es tracta d’un salt qualitatiu en la tasca social a favor de l’ocupació ja que 
estableix la col·laboració entre l’Associació d’Empresaris Riera del Molí i el Grup 
Incorpora Barcelona per promoure la Responsabilitat Empresarial de les empreses 
del Polígon de Riera del Molí. Incorpora oferirà assessorament a les empreses i es 
prioritzarà la contractació d’aturats de la vila provinents del Servei d’Orientació 
Laboral de l’Ajuntament.  
 

  

  3.2) Creació d’un Pla 
de Formació- 
Ocupació per la 
rehabilitació 
d’habitatges de la 
borsa de lloguer 
social 

Alta( 25) Ajuntament, mitjançant la 
coordinació entre DIPEL 
(Ocupació- Formació), ASP 
(Serveis Socials), SIT 
(Habitatge i  municipals). 
Sol·licitud d’un pla d’ocupació 
a la Generalitat o amb 
recursos propis. 

Setembre 2013 Pendent de valorar 
projecte 

 
El Ple Municipal del 25 d’Octubre de 2012 va aprovar les condicions dels Plans 
d’Ocupació de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, amb els quals es contractaran 27  
persones aturades de Molins de Rei per a realitzar tasques de manteniment, neteja de 
boscos i d’agents cívics. Aquests projectes es desenvoluparan en tres semestres: de 
l’11 de desembre de 2012 i fins el 10 de juny de 2013, de l’11 de juny de 2013 fins el 10 
de desembre de 2013 i de l’11 de desembre de 2013 fins el 10 de juny de 2014.   
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Àmbits  Objectius  Accions  Prioritat   Qui i Com ?  Quan ?  Cost  Nivell d'acompliment 
Febrer 
2013 

Estat 
Actual 

  3.3) Posar-se en 
contacte amb les 
empreses per 
possibilitar trobar 
feina a les persones 
aturades que passen 
per necessitats 
socials, i a canvi, 
proporcionar 
bonificacions en els 
impostos que 
paguen 

Mitja (15) Ajuntament – DIPEL 
(Empresa), empreses de la vila 
i  equip de govern. Mitjançant 
una prospecció a les empreses. 

2013-2014-2015 Recursos propis de 
l’Ajuntament  

  
Des de l’Àrea de Desenvolupament i Promoció Estratègica Local (Empresa) es fa tot 
l’any prospecció d’empreses. Un dels objectius és captar ofertes de treball de les 
empreses del municipi i dinar-lis resposta amb les borses de treball. 
 
 Per l'any 2013 s'ha aprovat la bonificació següent en la taxa C-2 llicències 
urbanístiques i en la taxa C-5 d'activitats: 
Tindran una bonificació del 10% de la taxa, aquelles empreses de nova creació de 
l’activitat a la vila, que el promotor acrediti que abans de l’activitat econòmica portava 
un any o més en situació d’atur, o que tingui 30 anys o menys 
 
La Llei 16/2012, de 27-12, preveu la possibilitat d'atorgar bonificacions a l'IBI, als 
immobles que s'exerceixin activitats declarades d'interès municipal per concorre 
circumstàncies socials. També es comtempla una bonificació de característiques 
similars per l'IAE. 
 
El Consell Comarcal del Baix Llobregat juntament amb 17 ajuntaments de la comarca 
(entre ells Molins de Rei), està duent a terme el programa d’experiència professional 
per a l’ocupació juvenil a Catalunya “JOVES PER L’OCUPACIÓ”, que té com a 
objectiu principal millorar la capacitació professional i les competències per a 
l’aprenentatge permanent així com promoure la contractació juvenil.   
 
Aquest projecte, adreçat a joves de 17 a 25 anys que es troben en situació d’atur, té per 
objectiu desenvolupar processos de formació amb alternança amb una ocupació 
durant 6 mesos a través d’un contracte de treball. 
 
A principis de juny ( DIPEL-Empresa) ha informat a les empreses per mailing que el 
Govern de la Generalitat de Catalunya,  a través del Servei d'Ocupació de Catalunya, 
ha previst ajuts a les empreses que col·laborin en el Programa “JOVES PER 
L’OCUPACIÓ” a través de la contractació de joves. L’ajut consisteix en el 100% del 
salari mínim interprofessional en cas de jornada completa, i en proporció en cas de 
jornada parcial, durant 6 mesos de contractació. 
 
Des de  DIPEL-Empresa  s’està contactant telefònicament amb les empreses, i en el 
cas que estan interessades, es concerta una entrevista personalitzada per ampliar la 
informació del programa “JOVES PER L’OCUPACIÓ ”. 
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Àmbits  Objectius  Accions  Prioritat   Qui i Com ?  Quan ?  Cost  Nivell d'acompliment 
Febrer 
2013 

Estat 
Actual 

  3.4) Posar en 
contacte les 
persones 
desocupades i 
fomentar el 
cooperativisme i 
l’ajuda mútua 

Baixa (0) Ajuntament – DIPEL 
(Empresa – Ocupació). 
Mitjançant el Club de feina i el 
Club de l’emprenedoria 

2012-2015 Recursos propis de 
l'Ajuntament 

Existeix el Club de Feina des de més de 20 anys i el Club de l’Emprenedor des de fa 
més de 8 anys. En aquest durant tot l’any es fomenta el cooperativisme. El desembre 
de 2012 s’ha fet la tercera trobada d’emprenedors. En el Club de Feina es fomenta 
crear xarxa i l’ajuda mútua. 
 
CCOO del Baix Llobregat duu a terme Xerrades col·lectives tots els dilluns a la tarda 
dirigides a les persones a l’atur. 
 
CCOO del Baix Llobregat fa assessorament individual i col·lectiu a les treballadores i 
treballadors que estan en risc de perdre el lloc de treball. 

  
 

3.5) Fer que les 
empreses del 
polígons de Molins 
de Rei tinguin un 
tant per cent mínim 
de treballadors de la 
Vila i un 
percentatge mínim 
de gent jove de la 
Vila 

Baixa (0) Ajuntament DIPEL (Empresa 
–Ocupació ), empreses dels 
Polígons mitjançant el servei 
d'intermediació de 
l'Ajuntament entre les 
empreses i els aturats. 

2012-2015 Recursos propis Des de l’Àrea de Desenvolupament i Promoció Estratègica Local (Empresa) 
mitjançant la prospecció d’empreses i (Ocupació) en el moment de gestionar les 
ofertes de treball, s’està intermediant per aconseguir aquesta acció.     
 
CCOO del Baix Llobregat planteja posar en valor la negociació col·lectiva com a 
instrument sindical als centres de treball per mantenir una ocupació estable i de 
qualitat, i d’aquesta manera contribuir a desenvolupar aquesta acció entre altres. 

    

3.6) Formació 
específica orientada 
al mercat laboral, i 
formació concreta 
en els àmbits de 
l'habitatge i de les 
energies renovables, 
així com seguir la 
linia de la formació 
contínua adequada 
a les necessitats 
reals. 

Mitja (15) Ajuntament - Dipel (Formació 
-Ocupació), SIT (Brigades 
Municipals), mitjançant el 
suport de les entitats 
supramunicipals (Generalitat 
de Catalunya, Diputació de 
Barcelona i Àrea 
Metropolitana de Barcelona) 

2012-2015 Recursos propis i 
subvencions de les entitats 
supramunicipals. En cas de 
que les subvencions no es 
materialitzin, s'assumiria 
per part de l'Ajuntament 

Entre desembre de 2012 i juliol de 2013 es desenvoluparan quatre cursos de formació 
ocupacional adreçats prioritàriament a persones treballadores en situació d’atur: 2 
Cursos d’anglès i 2 de magatzem. Al gener de 2013 es va iniciar un nou curs de 
Simulació d’Empreses amb Finalitats Educatives (SEFED).  
 
Una de les recents actuacions de formació  ha estat el “Projecte joves X la ocupació”, 
que ha començat el mes de febrer de 2013, participen 6  joves  de Molins de Rei,  3 en 
reserva per si es produeixen baixes, i dels 6 participants 2 han estat derivats des de 
Serveis Socials 
 
L’Ajuntament de Molins de Rei i el Departament d’Ensenyament de la Generalitat 
posen en marxa, a partir d’Octubre del 2013,  nous cursos (Auxiliar de vendes i 
Auxiliar de cuina i restauració) dins del Pla de Transició al Treball adreçats a joves 
que no han obtingut l’ESO, de 16 a 21 anys. Durant el curs 2012-2013 s’han dut a 
terme els cursos de: 
-Auxiliar de vendes i oficina i atenció al públic 
-Instal·lacions elèctriques  
 
El Projecte Joves X l’Ocupació ha finalitzat, ara estem en la fase de contactes per la 
contractació dels joves participants. S’ha dut a terme un curs d’Auxiliars de 
Magatzem. 
 
Durant aquests darrers mesos s’han posat en marxa els últims cursos de formació 
ocupacional. S’han dut a terme 4 cursos amb un total de 12 mòduls formatius (segons 
certificat de professionalitat) . El total d’alumnes ha estat de 62. 
 
El 12 de juny s’han finalitzat 2 cursos del SEFED (Simulació d’Empreses amb 
Finalitats Educatives), i el 17 de juny s’han iniciat 2 nous cursos. S’han iniciat les 
pràctiques laborals dels alumnes del primer semestre. S’han format 30 alumnes 
durant el primer semestre i actualment s’estan formant 30 persones més. 
 
Coordinació entre els departaments municipals d’Ocupació i Empresa en la recerca de 
pràctiques laborals pels alumnes SEFED, Projecte Joves X l’Ocupació i Curs de 
Formació Ocupacional de magatzem. 
 
Molins de Rei es suma al nou programa de formació per a empreses del Baix 
Llobregat impulsat pel Consell Comarcal i el Servei Català d’Ocupació.  En aquest 
marc, s’han impartit  a la sala Punt de Comerç un curs gratuït de gestió 
administrativa i un altre d’habilitats comunicatives. S’han dut  a terme  entre  els  
mesos de maig i juny de 2013.  El programa inclou un total de 30 formacions 
gratuïtes repartides en diferents municipis del Baix Llobregat. Totes s’han publicitat 
en el web www.espaiempresa.cat   
L’objectiu d’aquests cursos és formar a treballadors de les empreses per tal dotar-les 
de nous coneixements, noves eines de gestió, i millora competencial per tal 
d’incrementar la seva competitivitat. 
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Àmbits  Objectius  Accions  Prioritat   Qui i Com ?  Quan ?  Cost  Nivell d'acompliment 
Febrer 
2013 

Estat 
Actual 

  3.7) Incrementar la 
coordinació entre el 
sistema educatiu i 
l’empresa, així com 
incrementar la 
formació en 
innovació i noves 
tecnologies . 

No ha estat 
valorat per 
els Equips del 
Consell. Es 
una proposta 
del document 
“Sinergies per 
afrontar la 
situació 
econòmica 
actual” 
(2010) 

Ajuntament (DIPEL -empresa) 
(ASP Educació) , Instituts 
d’Ensenyament,  (Centres de 
formació propis de la 
generalitat ocupacional i 
contínua).Escoles 
Professionals i Centres de 
Formació Ocupacional 
Contínua de la Generalitat.          

2012-2015 Recursos propis i dels 
altres agents implicats 

Es duu a terme el Dia de l’Emprenedor, que entre altres funcions, posa en contacte el 
sistema educatiu molinenc amb les empreses. 
 
El Centre d’Ocupació i Desenvolupament Joan N. Garcia- Nieto (COD), és acreditador 
de coneixements informàtics ACTIC (Acreditació Competències Tecnologies de la 
Informació i la Comunicació ). La Direcció de Telecomunicacions i Societat de la 
Informació de la Generalitat de Catalunya ha autoritzat al COD ha ser centre 
col·laborador i examinador. Per tant els vilatans i vilatanes que vulguin podran 
disposar de l’acreditació dels coneixements informàtics  al COD. 
 
En execució està la relació amb els Instituts de la Vila i el sector empresarial. 
Mitjançant les Regidories d’Empresa i Joventut de l’Ajuntament.  
 
 En el marc del Pla Local de Joventut , està en marxa el projecte de reconeixement de 
l’excel·lència educativa dels alumnes que finalitzen els estudis de Batxillerat i 
Formació Professional de Grau Superior als centres educatius de la Vila. Aquesta 
acció s’engloba en el programa d’informació i dinamització als centres educatius de 
secundària (PIDCES), que es desenvolupa als centres d’educació secundària de 
Molins de Rei. Aquest projecte, entre altres objectius, pretén donar a conèixer als 
alumnes com el món empresarial aplica els criteris de qualitat i excel·lència en els 
processos de selecció de personal. 
L’any 2012, concretament el 29 de juny es va fer una visita a l’empresa Menshen Iber, 
S.L., empresa especialista en injecció de plàstics i líder mundial en la fabricació 
d’aplicadors d’esponja, ubicada al polígon industrial el Pla. 
 
S’està organitzant (DIPEL-Empresa) la visita a una empresa per l’Acte d’Excel·lència 
pel proper 12 de juliol. Es preveu la visita a l’empresa Viuda Lauro Clariana.  
S’està organitzant des de ( DIPEL-empresa) un acte pel proper 18 de juliol: Prezi 
(presentacions atractives) i altres eines 2.0) 
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Àmbits  Objectius  Accions  Prioritat   Qui i Com ?  Quan ?  Cost  Nivell d'acompliment 
Febrer 
2013 

Estat 
Actual 

3.8) Clara aposta en 
la formació al llarg 
de la vida, de 
manera que els 
treballadors 
estiguin sempre 
preparats per els 
canvis del sistema 
productiu i 
empresarial. 

No ha estat 
valorat per 
els Equips del 
Consell. Es 
una proposta 
del document 
“Sinergies per 
afrontar la 
situació 
econòmica 
actual” 
(2010) 

Ajuntament (DIPEL -empresa, 
formació) Sindicats i totes les 
entitats que ofereixen formació 
contínua, PIMEC i Cambra de 
Comerç 

2012-2015 Subvencions i recursos 
propis dels agents socials. 
Subvencions de les entitat 
supramunicipals 

Disseny de noves eines per incorporar a la WEB. El curriculum ocult, relacions amb la 
Cambra de Comerç, amb PIMEC. Oferta formativa d’aquestes entitats a la WEB Espai 
Empresa. 
 
El Parc Agrari del Baix Llobregat formarà 16 joves entre 16 i 25 anys que vulguin 
treballar al camp. Aquesta  mesura forma part del Pla Estratègic que a finals de l’any 
2012 va aprovar el Parc Agrari. 
 
CCOO del Baix Llobregat duu a terme sortides col·laboratives un cop al mes a 
cadascuna de les oficines existents de la comarca per informar dels drets de les 
persones a l’atur, acció sindical en les polítiques d’ocupació, del servei d’orientació i 
formació. 
 
El passat 7  de febrer de 2013  es va signar un conveni de col·laboració entre la 
Cambra de Comerç de Barcelona (delegació del  Baix Llobregat)  i l’Ajuntament de 
Molins de Rei  per tal d’afavorir el desenvolupament econòmic de la vila mitjançant , 
entre d’altres, la formació empresarial mitjançant  accions de formació continuada 
que donin resposta a les necessitats empresarials. 
 
Molins de Rei es suma al nou Programa de Formació per a Empreses. Aquest 
programa, impulsat pel Consell Comarcal del Baix Llobregat, el Servei Català 
d’Ocupació i els municipis de la comarca, ofereix un ampli ventall de formacions en 
diferents temàtiques que ajuden a millorar la competitivitat de les empreses. Les 
formacions es realitzen a tretze municipis del Baix Llobregat, i a Molins de Rei es fan 
els següents: 
-Gestió administrativa, comptable i tributària a l’empresa 
-Entens el teu client? Habilitats comunicatives 
 
Es duran a terme durant els mesos de maig i juny de 2013. 
 
El Consell Comarcal del Baix Llobregat està organitzant (maig 2013) cinc cursos de 
formació a joves d’entre 16 i 25  anys  relacionats amb l’agricultura del Parc Agrari. 
En aquests cursos s’hi van presentar uns 200 joves de 17  municipis de la comarca, els 
que tenen menys de 30.000 habitants, entre els quals Molins de Rei. Desprès del 
procés de selecció se’n van triar 80  per participar en el programa Joves per 
l’Ocupació, d’aquests 6 són de Molins de Rei. Es tracta de persones que no han fet 
l’ESO ni tampoc cicles formatius. 
Els cursos que s’imparteixen són: 
-Auxiliar de cuina 
-Atenció sociosanitària 
-Auxiliar de magatzems 
-Caixer – reposador 
-Agricultura ecològica i fruticultura  
 

    
  

  
  

3.9) Agilitzar els 
tràmits i 
procediments 
d'inscripció al servei 
d'orientació Laboral 
així com d'inscripció 
a ofertes de treball 
via web. 

Baixa (0) Ajuntament (Dipel- Ocupació, 
Alcaldia- Comunicació) 

2012 Recursos propis de 
l’Ajuntament 

S’han donat d’alta al web molinsderei.cat formularis per donar-se d’alta al Servei 
d’Orientació Laboral (SOL) online , així com per inscriure’s a ofertes de treball. 
També s’està treballant en el disseny de noves eines per incorporar a la WEB, com el 
Curriculum Ocult i el Programa d’Identificació de Competències . 
 
S’estan treballant formularis per donar-se d’alta al Servei d’Orientació Laboral (SOL) 
online , així com per inscriure’s a ofertes de treball. També s’està treballant en el 
disseny de noves eines  per incorporar a la WEB, com el Curriculum Ocult i el 
Programa d’Identificació de Competències. 

 
S’han dut a terme diverses accions per millorar el Servei d’Orientació Laboral ON-
LINE. De gener a maig del 2013 s’han inscrit ON-LINE 170 persones  i s’ha adreçat a 
ofertes de treball 292 persones. 
 
S’ha presentat el projecte de recolzament del Servei d’Orientació Laboral a la 
Diputació de Barcelona. 
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Àmbits  Objectius  Accions  Prioritat   Qui i Com ?  Quan ?  Cost  Nivell d'acompliment 
Febrer 
2013 

Estat  
Actual 

4.1) Creació d’una 
borsa de lloguer 
social adreçat a 
famílies amb 
necessitat 
d’habitatge 

Alta(35) Ajuntament – SIT (Habitatge). 
Està contemplat en el Pla 
d’Habitatge. Mitjançant el 
treball conjunt amb les entitats 
financeres i els particulars. 
S’haurà de fer un diagnòstic 
del Parc d’Habitatge. 

2013 Pendent de valorar projecte L’acció 1.2 del Pla Local d’Habitatge. Oferta d’habitatges socials suficient per la 
població que no pot accedir al mercat lliure i l’assoliment de l’objectiu de Solidaritat 
Urbana (176 habitatges). 
 
A més a més del conveni de l’Agència de l’Habitatge de Borsa ja existent, s’ha signat 
un conveni amb l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts per tal poder donar una 
cobertura més amplia a la Borsa. Aquest conveni es va signar en data 11 de gener de 
2013. Però per tal de poder obtenir una captació d’oferta més amplia es necessari 
disposar de més recursos. 
 
Està sent força complicat mantenir la borsa de lloguer social per la gran demanda 
existent. Cal tenir més capacitat per la captació de nous pisos.  
 

   
HABITATGE 
  

4) Promoure i Defensar el 
dret de l’habitatge dels 
vilatans i vilatanes , 
potenciant totes aquelles 
mesures que facilitin 
l’habitatge a les famílies i 
persones amb menys 
recursos 
  

4.2) Buscar 
formules d’oferta 
d’habitatge a preu 
social (150-200€) 
per a famílies que 
pateixin 
desnonaments 
hipotecaris o de 
lloguer 

Mitja (20) Ajuntament, mitjançant la 
coordinació entre SIT 
(Habitatge), ASP (Serveis 
Socials) 

A partir de 
setembre 2013 

Recursos propis de 
l’Ajuntament 

Aquesta oferta d’habitatge no arriba a través de la Borsa (Habitatge d’inclusió). És 
necessària la destinació de més recursos per tal de poder fer aquesta captació -
mediació per obtenir aquest preu social (150-200€). 
 

  

4.3) Desenvolupar el 
Pla Local 
d’Habitatge 
prioritzant les 
polítiques 
d’habitatge social 

Mitja (10) Col·laboració entre 
l'Ajuntament, Generalitat de 
Catalunya, Diputació de 
Barcelona, entitats financeres i 
altres agents locals 

A partir de 
l'octubre 2012 
fins el 2017 

S'anirà concretant a mida 
que es desenvolupi el Pla 
Local d'Habitatge 

El Ple Municipal del 29 de novembre de 2012 va aprovar per unanimitat  el Pla Local 
de l’Habitatge 2012-2017. El Pla proposa un conjunt de 27 actuacions. 
 
L’Ajuntament ha aprovat una moció amb mesures efectives contra els desnonaments i 
es compromet a deixar d’operar amb bancs que promoguin desnonaments de 
persones empadronades a Molins de Rei. A més, els agents de la Guàrdia Urbana 
deixaran de prestar suport a l’hora de treure les persones desnonades. L’Ajuntament 
haurà de sol·licitar mensualment al jutge degà del partit judicial una relació dels 
processos judicials que podrien finalitzar amb el desnonament de les persones 
demandades. D’aquesta manera, els serveis socials municipals podrien actuar i 
conèixer els casos de les famílies en situació de risc. 
 
Signatura d’un conveni entre els Ajuntaments de Sant Vicenç dels Horts i de Molins 
de Rei per garantir els serveis d’accés als programes d’habitatge social. Té a veure 
amb la Borsa de Mediació , la gestió de les Prestacions de Lloguer i d’especial 
urgència d’habitatge social i la Borsa Jove.  
El programa d’habitatge social del conveni proporciona millores de caràcter econòmic 
i jurídic tant pel llogater com pel propietari que es cristal·litzen en un preu mes baix i 
suport jurídic. 
 
S’ha iniciat una primera fase realitzant un estudi a través de la Diputació de 
Barcelona sobre “Estratègies municipals per rehabilitació i accessibilitat” en data 18 
d’octubre de 2012. La primera reunió s’ha realitzat en data 19 de desembre de 2012. 
 
Cal fer esment que en el nivell de compliment es fa constar que  “l’Ajuntament haurà 
de sol·licitar mensualment al jutge degà del partit judicial una relació dels processos 
judicials que podrien finalitzar amb el desnonament de les persones demandades “, 
aquesta sol·licitud ha estat denegada a l’Ajuntament.  
 
 

    
  
  
  
  

  
  
  
  
  

 
4.4) Recàrrec d’IBI 
als pisos que no 
estiguin habitats. 

Baixa(5) Ajuntament - ESG i equip de 
govern 

2012 Recursos propis de 
l’Ajuntament 

No s’ha realitzat cap tràmit. 
 
 
Regulat a l'article 72.3 del RDL 2/2004, de 5 de març. Qui subscriu considera que 
està pendent de desenvolupar el reglament estatal pel qual es determini que s'enten 
per immobles d'ús residencial que es trobin desocupats amb caràcter permanent. 
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Àmbits  Objectius  Accions  Prioritat   Qui i Com ?  Quan ?  Cost  Nivell d'acompliment 
Febrer 
2013 

Estat  
Actual 

4.5) Fer un cens 
d’habitatges 
desocupats 

Baixa (0) Ajuntament (SIT- Habitatge), 
mitjançant el 
desenvolupament del Pla Local 
d'Habitatge, tot aprofitant les 
dades d'un estudi previ 

2013 Recursos propis de 
l'Ajuntament 

Està contemplat en el Pla Local d’Habitatge però falta partida d’execució del mateix 
Pla (aprovat pel Ple Municipal el 29 de novembre de 2012) i recursos. 
 
S’està treballant amb la Diputació (Catàleg de Serveis de la Diputació) per tal de 
poder donar-hi sortida. 

  

4.6) Exempcions, 
bonificacions i 
mesures d’ajut a la 
rehabilitació 

Baixa (0) Ajuntament - ESG i equip de 
govern 

2012 Pendent de càlcul per part 
dels serveis econòmics de 
l'Ajuntament 

Hi ha una partida de 17.000€ 
 
En les OOFF actuals, es preveu en l'ordenança B-4 que regula l'Impost sobre 
Construccions i en la C-2 que regula la taxa per llicències urbanístiques una 
bonificació del 95% de la quota d'aquests tributs en els casos següents: 
 
9.2.- Tindran una bonificació del 95% de l’impost les obres d'embelliment, reparació i 
rehabilitació de façanes i mitgeres al descobert d'edificis existents, independentment 
del pressupost d'execució material que tingui aquesta obra. Aquesta bonificació 
només s’aplicarà a l’import que correspongui als conceptes anteriorment especificats i 
en cap cas a altres obres de reforma o rehabilitació de l’edifici que s’incorporin al 
mateix projecte d’obres 
 
Hi ha un esborrany de noves ordenances de subvencions per la rehabilitació on cal 
preveure les excepcions i bonificacions per la rehabilitació. 
 
Referent al esborrany de les noves ordenançes de subvencions per la rehabilitació, 
s’està treballant per poder aprovar-se en el següent semestre per la Comissió 
d’Habitatge. 
 

  

  

4.7) Posar en marxa 
“pisos protegits” 
amb caràcter 
temporal  per 
persones sense 
sostre (coordinació 
entre habitatge i 
serveis socials) 

Baixa(0) Ajuntament - Sit (Habitatge) 
ASP (Serveis Socials). 
Mitjançant l'elaboració d'un 
projecte de pisos protegits amb 
caràcter puntual. Davant de les 
situacions d'emergències 
socials la Creu Roja 
conjuntament amb els Serveis 
Socials Municipals oferiran 
estades puntuals.                            
Contemplat en el Pla 
d'Actuació Local en Matèria de 
Serveis Socials 2011-2014 (en 
l'Eix 2. L'oferta de prestacions 
de qualitat. Línia 2.1 La cartera 
de prestacions de serveis 
socials locals 

2014-2015 Pendent i en funció del 
projecte 

L’Ajuntament està treballant amb Creu Roja per la posada en marxa d’un espai 
d’atenció urgent (una nit) i/o allotjament alternatiu per l’onada de Fred, dins el 
projecte Suport a les  famílies. La implementació serà al 2013 
 
Càritas parroquial amb suport de Càritas diocesana posarà en marxa la “Llar 
d’Acollida M. Magdalena Bonamich” a la casa que ha rebut en herència; serà un 
projecte de pisos compartits per homes sols. Si les obres d’arranjament de la casa ho 
permeten, es posarà en marxa a l’octubre de 2013. 
 
Habitatge-Serveis Socials: 
 
Posada en marxa de 2 pisos per compartir adreçats a persones amb risc d’exclusió 
social. Servei implementat al juliol 2013. 
 
Càritas ha començat les obres de rehabilitació de la Llar d’Acollida M. Magdalena 
Bonamich. 

  

  
  

  
  

4.8) Mediació per 
part de l’Ajuntament 
entre el propietari i 
el llogater per tal 
d’equilibrar els 
preus de lloguer 

Baixa (0) Ajuntament - Sit (Oficina 
d'Habitatge) i Propietaris 

2013 Pendent de valorar projecte La Borsa de lloguer ja està realitzant aquesta mediació. 
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Àmbits  Objectius  Accions  Prioritat   Qui i Com ?  Quan ?  Cost  Nivell d'acompliment 
Febrer 
2013 

Estat 
Actual 

  4.9) Establir diàleg 
amb les entitats 
financeres per 
ocupar en règim de 
lloguer social 
habitatges buits, i 
estudiar la 
possibilitat de crear 
un Servei de 
Mediació 
Hipotecària 

Baixa (0) Ajuntament - Sit (Oficina 
d'Habitatge) DIPEL (Empresa) 
i Entitats Financeres. Estudiar 
la possibilitat de crear un 
Servei de Mediació 
Hipotecària. 

2013 El cost d'aquesta acció 
quedarà coberta per el cost 

de la  4.8 

Està contemplat en el Pla Local d’Habitatge però falta partida d’execució del mateix 
Pla (aprovat pel Ple Municipal el 29 de novembre de 2012) i recursos. 
 
S’està treballant en la redacció d’un conveni entre l’Ajuntament i Càritas per tal de 
dur a terme la mediació en l’habitatge (Hipoteca i lloguer). 
 
S’està treballant  amb serveis econòmics diferents alternatives per pal·liar l’impacte 
econòmic de les plusvàlues a les famílies que han ofert una dació en pagament o 
recompra del habitatge, entre les quals: 
- Ajornament del pagament en terminis molt amplis 2, 3, 4, 5 o més anys. 
- Subvencions per trams del 50 al 100 de la plusvàlua lligat amb la realització de 
tasques o feines en benefici a la comunitat. 
- Possibilitat d’efectuar treballs en benefici de la comunitat per fer el pagament del 
tribut, mitjançant contractació laboral (pla d’ocupació, es tingui en compte com un 
criteri més). 
 
Així mateix, també s’està estudiant amb serveis econòmics municipals diferents 
opcions per sufragar el pagament de l’Impost de Béns Immobles, en què tots aquells 
casos que estiguin en tràmits d’execucions hipotecàries o de mediació hipotecària per 
impossibilitat del pagament de la hipoteca, com per exemple: 
- Fraccionaments amplis i personalitzats de l’impost. 
- Ajuts directes o subvencions totals o parcials de l’impost en funció de la situació 
sòcio econòmica de la família. 
- Suspensió temporal del pagament, per tal de no generar més interessos de demora i 
fins que es pugui negociar la dació en pagament. 
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Àmbits  Objectius  Accions  Prioritat   Qui i Com ?  Quan ?  Cost  Nivell d'acompliment 
Febrer 
2013 

Estat  
Actual 

5.1) Demanar i 
articular els 
mecanismes 
administratius per 
tal d’agilitzar la 
tramitació de les 
obres per millorar 
les infraestructures 
dels instituts de 
secundària públics 
de la vila 

Mitja(10) Ajuntament - equip de govern 
mitjançant la sol·licitud a la 
Generalitat de Catalunya 

2012 Recursos propis de 
l'Ajuntament 

En relació a l’Institut  Bernat el Ferrer el Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat finalment no ampliarà el centre. Aprofitarà i adaptarà les instal·lacions 
actuals per encabir les necessitats futures (hi ha diverses fórmules, atès que és un 
institut que compta també amb cicles formatius, etc). Per tant, l’Ajuntament de 
Molins de Rei no haurà de cedir terrenys addicionals, tal i com s’havia plantejat 
darrerament.  
 
L’any 2013  es farà una inversió de 100.000 euros per millorar la xarxa educativa de 
Molins de Rei. Bona part d’aquests diners provenen d’una subvenció de la Xarxa de 
governs locals de la Diputació de Barcelona.  

 Groc  
SERVEIS 
PÚBLICS, 
COHESIÓ 
SOCIAL i 
COHESIÓ 
TERRIORIAL 
  

5) Articular un compromís 
social per el manteniment 
de la qualitat dels serveis 
públics per tal de garantir 
la cohesió social i territorial 
de la vila 
  

5.2)Definir, 
dimensionar els 
recursos per les 
noves necessitats 
fruit de la crisi 
econòmica 

Baixa(5) Ajuntament - ASP (Serveis 
Socials), Càritas i Creu Roja 
mitjançant un diagnòstic de 
l'actual situació social a la vila 

2013 Recursos propis de 
l'Ajuntament i sol·licitud de 

subvencions a altres 
administracions 

Des de Serveis Socials Municipals es realitza una valoració continuada de les 
necessitats detectades. 
 
COOO del Baix Llobregat planteja fer propostes sindicals en el Consell Econòmic 
Social de la comarca en defensa de la industria i el parc agrari , i també planteja tenir 
contacte amb les entitats socials de Molins de Rei per planificar mobilitzacions en la 
defensa de l’estat del benestar i contra les retallades. 

  

5.3) Definir els 
escenaris possibles 
dels grups en perill 
d’exclusió social, en 
el marc de la seva 
adscripció als 
diferents programes 
i, també dels seu 
nivell de risc. 

Baixa (0) Ajuntament - ASP (Serveis 
Socials), Càritas i Creu Roja 
mitjançant un diagnòstic de 
l'actual situació social a la vila 

2013 Recursos propis de 
l'Ajuntament i sol·licitud de 

subvencions a altres 
administracions 

Des de Serveis Socials Municipals es realitza una valoració continuada de les 
necessitats detectades. 
 
 

  

5.4) Fer una difusió 
digna de les entitats 
i proporcionar els 
recursos adequats 
per tal de que 
puguin atendre en 
les seves activitats 
de lleure aquells 
nens i adolescents 
que tenen  més 
dificultats per 
accedir-hi 

Baixa (0) Ajuntament - Alcaldia 
(Comunicació) ASP (Infància i 
Joventut. Potenciar el portal 
d'entitats www.molinsderei.net 
en relació a la difusió. 
Prioritzar subvencions a les 
entitats que desenvolupen 
programes d'atenció als nens i 
adolescents que tenen més 
dificultats. 

2013-2015 Pendent de valoració S’està fent mitjançant els departaments d’Infància i Serveis Socials Municipals 
 
L’Ajuntament de Molins de Rei, mitjançant la Regidoria de Joventut i el Pla Local de 
Joventut MOU3!, organitza un nou curs , de gener a març de 2013 per formar joves 
majors de 18 anys com a monitors i monitores de lleure. Aquesta titulació permetrà 
desenvolupar la tasca educativa en casals d’estiu, colònies, esplais, caus i 
agrupaments, àmbit escolar, menjador.... 
 
Les activitats dels Casals d’Estiu organitzades per l’Ajuntament de Molins de Rei, 
s’amplien una setmana més que l’any passat, tot responent a la demanada de molts 
pares que es trobaven amb considerables problemes per conciliar la feina amb les 
vacances escolars dels seus fills entre 3 i 13 anys. Es realitzaran entre el 25 de juny i el 
2 d’agost i també la setmana  del 2 al 10 de setembre. 
 
Del 25 de juny al 26 de juliol de 2013 es realitzarà el “Juga’t l’estiu” adreçat a infants 
de 4 a 12 anys. Són activitats pel lleure i l’educació que faciliten la conciliació familiar 
dels pares i mares, amb diferents preus per tal de que s’ajusti a les necessitats de les 
famílies. 

  

  
  
  

  
  
  

5.5) Facilitar les 
activitats al carrer i 
l’associacionisme de 
la gent 

Baixa (0) Ajuntament -.(Alcaldia -
Comunicació, ASP -en termes 
generals-, DIPEL,  ESG - 
Guàrdia Urbana- SIT 
Mobilitat) 

2013-2015 Recursos Propis Augmenta el pes percentual , en el pressupost 2013,  de  les subvencions a les entitats, 
associacions i agents socials de la vila. També s’han impulsat les activitats del teixit 
social i associatiu amb un augment dels recursos i manteniment dels serveis de la 
Federació Obrera. 
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Àmbits  Objectius  Accions  Prioritat  Qui i Com ?  Quan ?  Cost  Nivell d'acompliment 
Febrer 
2013 

Estat  
Actual 

6.1) Elaborar el 
mapa i pressupost 
per tal de 
desenvolupar la 
xarxa de WIFI / 
FIBRA ÒPTICA , 
donant prioritat als 
polígons industrials, 
centres educatius i 
centres d’activitat 
comercial 

Alta (40). 
També 
contemplat 
en el 
document 
“Sinergies per 
afrontar la 
situació 
econòmica 
actual” 
(2010) 

Ajuntament - DIPEL 
(Empresa) mitjançant la 
realització d'un estudi de les 
necessitats que tenen les 
empreses de fibra òptica i 
reunions amb els operadors 

2012 Recursos propis de 
l'Ajuntament 

S’ha sol·licitat a  la Diputació de Barcelona  250.000€ per la fibra òptica 
 
S’està executant l’estudi de les necessitats que tenen les empreses de fibra òptica i 
duent a terme reunions amb els operadors. 
 
El passat 7 de febrer de 2013  es va signar un conveni de col·laboració entre la 
Cambra de Comerç de Barcelona ( delegació del Baix Llobregat)  i l’Ajuntament de 
Molins de Rei. Preveu en el seu àmbit d’actuació  la col·laboració en les accions que 
permetin la millora  dels polígons industrials de Molins de Rei mitjançant el 
desenvolupament de la fibra òptica. 
 
Confirmada (21/05/2013) l’aportació de 250.000€ de la Diputació de Barcelona per 
el desplegament de fibra òptica als polígons industrials- 1ª Fase. 
 
S’ha finalitzat l’estudi de les necessitats que tenen les empreses de fibra òptica i s’han 
fet més visites als operadors. S’ha fet visita amb LOCALRET. S’està treballant en 
l’elaboració d’una proposta dels carrers dels dos polígons amb concentració 
d’empreses amb necessitats de FO per iniciar el desplegament. 
 

  

6.2) Donar prioritat 
en el pressupost 
municipal al 
desenvolupament de 
la xarxa de WIFI / 
FIBRA ÒPTICA i 
establir convenis 
amb 
administracions 
supramunicipals per 
la seva 
implementació. 

Baixa( 5) Ajuntament - DIPEL 
mitjançant la sol·licitud de 
subvencions a les 
administracions 
supramunicipals que en 
aquests moments prioritzen 
aquest tema i la previsió en els 
pressupostos municipals 

2013-2014-2015 Pendent de càlcul 
pressupostari 

S’ha sol·licitat a  la Diputació de Barcelona  250.000€ per la fibra òptica 
 
S’està executant l’estudi de les necessitats que tenen les empreses de fibra òptica i 
duent a terme reunions amb els operadors 
 
El passat 7 de febrer de 2013  es va signar un conveni de col·laboració entre la 
Cambra de Comerç de Barcelona ( delegació del Baix Llobregat)  i l’Ajuntament de 
Molins de Rei. Preveu en el seu àmbit d’actuació  la col·laboració en les accions que 
permetin la millora  dels polígons industrials de Molins de Rei mitjançant el 
desenvolupament de la fibra òptica. 
 
Confirmada (21/05/2013) l’aportació de 250.000€ de la Diputació de Barcelona per 
el desplegament de fibra òptica als polígons industrials- 1ª Fase. 
 

  

 
REACTIVACIÓ 
ECONÒMICA  
  
  

 6) Incrementar l’activitat 
econòmica de Molins de Rei, 
coordinant i compartint les 
accions de reactivació 
econòmica  que es realitzen 
a la vila per garantir la 
creació i el manteniment 
dels llocs de treball de 
qualitat.  
  
  

6.3) Demanar i 
articular els 
mecanismes 
administratius per 
tal d’agilitzar la 
tramitació del 
començament  de les 
obres per el 
desenvolupament de 
la xarxa WIFI /  
FIBRA ÒPTICA 

Baixa (0) Ajuntament - DIPEL 
mitjançant la sol·licitud de 
subvencions a les 
administracions 
supramunicipals que en 
aquests moments prioritzen 
aquest tema i la previsió en els 
pressupostos municipals 

2013-2014-2015 Pendent de càlcul 
pressupostari 

S’ha sol·licitat a  la Diputació de Barcelona  250.000€ per la fibra òptica 
 
S’està executant l’estudi de les necessitats que tenen les empreses de fibra òptica i 
duent a terme reunions amb els operadors 
 
El passat 7 de febrer de 2013  es va signar un conveni de col·laboració entre la 
Cambra de Comerç de Barcelona ( delegació del Baix Llobregat)  i l’Ajuntament de 
Molins de Rei. Preveu en el seu àmbit d’actuació  la col·laboració en les accions que 
permetin la millora  dels polígons industrials de Molins de Rei mitjançant el 
desenvolupament de la fibra òptica. 
 
Confirmada (21/05/2013) l’aportació de 250.000€ de la Diputació de Barcelona per 
el desplegament de fibra òptica als polígons industrials- 1ª Fase. 
 
S’ha finalitzat l’estudi de les necessitats que tenen les empreses de fibra òptica i s’han 
fet més visites als operadors. S’ha fet visita amb LOCALRET. S’està treballant en 
l’elaboració d’una proposta dels carrers dels dos polígons amb concentració 
d’empreses amb necessitats de FO per iniciar el desplegament.  
 

  
 



 18

 

Àmbits  Objectius  Accions  Prioritat   Qui i Com ?  Quan ?  Cost  Nivell d'acompliment 
Febrer 
2013 

Estat 
Actual 

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

6.4) Estudi de les 
particularitats de les 
empreses dels 
polígons industrials 
per la 
implementació de la 
xarxa WIFI / FIBRA 
ÒPTICA 

Baixa (0) Ajuntament - DIPEL 
(empresa) mitjançant la 
realització d'un estudi de les 
necessitats que tenen les 
empreses de fibra òptica i 
reunions amb els operadors 

2012 Recursos propis de 
l'Ajuntament 

S’està executant l’estudi de les necessitats que tenen les empreses de fibra òptica i 
duent a terme reunions amb els operadors 
 
El passat 7 de febrer de 2013  es va signar un conveni de col·laboració entre la 
Cambra de Comerç de Barcelona ( delegació del Baix Llobregat)  i l’Ajuntament de 
Molins de Rei. Preveu en el seu àmbit d’actuació  la col·laboració en les accions que 
permetin la millora  dels polígons industrials de Molins de Rei mitjançant el 
desenvolupament de la fibra òptica. 
 
Confirmada (21/05/2013) l’aportació de 250.000€ de la Diputació de Barcelona per 
el desplegament de fibra òptica als polígons industrials- 1ª Fase. 
 
S’ha finalitzat l’estudi de les necessitats que tenen les empreses de fibra òptica i s’han 
fet més visites als operadors. S’ha fet visita amb LOCALRET. S’està treballant en 
l’elaboració d’una proposta dels carrers dels dos polígons amb concentració 
d’empreses amb necessitats de FO per iniciar el desplegament. 

  

  6.5) Simplificació i 
millora de la 
tramitació 
municipal per la 
creació / instal·lació 
d’activitats 
econòmiques a la 
vila 

Mitja (10) 
També 
contemplat 
en el 
document 
“Sinergies per 
afrontar la 
situació 
econòmica 
actual”(2010) 

Ajuntament - DIPEL 
(empresa) mitjançant l'estudi 
que està en marxa fruit d'un 
subvenció de la Diputació de 
Barcelona 

2012 Subvenció de la Diputació 
de Barcelona 

S’està duent a terme l’estudi de finestra d’atenció a l’empresa. 
 
S’ha finalitzat l’estudi de finestra d’atenció a l’empresa, i el resultat ha estat una 
proposta de manual de l’Oficina d’Atenció a l’Empresa.  
 
S’ha sol·licitat al mes d’abril en la convocatòria de Xarxa Barcelona Municipis de 
Qualitat de Diputació de Barcelona, dintre del programa de teixit productiu, el 
projecte “implantació de l’Oficina d’Atenció a l’Empresa”. 

  

6.6) 
Desenvolupament 
de nous continguts i 
funcionalitats dels 
WEBS 
 ( tramitació 
econòmica en 
relació als serveis  
empresa i 
emprenedoria) i 
desenvolupar 
continguts WEB en 
relació al sòl i naus 
disponibles 

Baixa(0) Ajuntament - ALCALDIA 
(Comunicació) DIPEL 
(empresa i ocupació) 
mitjançant via subvenció de la 
Diputació de Barcelona 

2012-2013 Recursos propis de 
l'Ajuntament i Subvenció 
Diputació. 

S’estan duent a terme  les modificacions de la WEB espaiempresa  per desenvolupar 
nous continguts i funcionalitats, mitjançant proveïdor extern i tècnic d’Empresa de 
l’Ajuntament. 
 
S’ha fet el disseny de nous continguts i funcionalitats, però encara no està públic. 
Previsió que al setembre ja estigui en  marxa. 

    

6.7) Estudi de 
millora per la 
simplificació i 
normalització de les 
gestions i 
procediments que 
realitzen les 
empreses davant 
l’administració. 

Baixa(0) Ajuntament - DIPEL 
(empresa) mitjançant l'estudi 
que està en marxa fruit d'un 
subvenció de la Diputació de 
Barcelona 

2012 Subvenció de la Diputació 
de Barcelona 

S’està duent a terme l’estudi de finestra d’atenció a l’empresa 
 
S’ha finalitzat l’estudi de finestra d’atenció a l’empresa, una proposta de manual de 
l’Oficina d’Atenció a l’Empresa. 
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Àmbits  Objectius  Accions  Prioritat   Qui i Com ?  Quan ?  Cost  Nivell d'acompliment 
Febrer 
2013 

Estat 
Actual 

  6.8) Redacció d’un 
manual d’atenció a 
l’empresa  (MAE) 

Baixa(0) Ajuntament - DIPEL 
(empresa) mitjançant l'estudi 
que està en marxa fruit d'un 
subvenció de la Diputació de 
Barcelona 

2012 Subvenció de la Diputació 
de Barcelona 

S’està duent a terme l’estudi de finestra d’atenció a l’empresa 
 
S’ha finalitzat l’estudi de finestra d’atenció a l’empresa, una proposta de manual de 
l’Oficina d’Atenció a l’Empresa.  
 
 

  

  
  
  

  
  
  

6.9) Establir 
convenis amb les 
empreses de 
transport públic / 
privat per a la 
connectivitat entre 
poblacions i centres 
d’activitat 
econòmica 

Baixa(0) Ajuntament - SIT (Mobilitat) 
DIPEL (empresa) ESG (Guàrdia 
Urbana), mitjançant la creació 
d'una Comissió de Treball entre 
aquests departaments 

2013 Pendent del projecte L’empresa Soler i Sauret renova part de la seva flota per millorar l’accessibilitat.  Ha 
posat en circulació dos nous autobusos a les línies de Vallirana i Martorell que passen 
per Molins de Rei. La renovació de la flota suposa l’ampliació del nombre de vehicles 
accessible per persones amb mobilitat reduïda. D’aquesta manera , els passatgers en 
cadira de rodes, amb carrets de nens o amb dificultats de moviment podran viatjar 
sense problemes. (desembre de 2012) 
 
La connectivitat entre poblacions amb transport públic és competència de la 
Generalitat de Catalunya. Tot i això, gràcies al projecte europeu  Gesmopoli es va 
crear l’any 2005 la taula de mobilitat del Polígon Industrial El Pla de la qual 
l’Ajuntament  de Molins de Rei es membre juntament amb l’Ajuntament de Sant 
Feliu i els empresaris del Polígon El Pla i els Sindicats. Aquest Polígon és un dels que 
té millor cobertura territorial en la freqüència de pas de busos, tal i com va quedar 
palès en l’estudi de mobilitat d’aquest polígon. Malgrat això la Generalitat va posar en 
marxa l’any 2008 una nova línia L-60 que connecta Molins de Rei- Sant Feliu i els 
Polígons Industrials de Sant Vicenç dels Horts . El desconeixement de la xarxa de 
transport d’autobusos interurbans fa que es faci poc ús malgrat tenir una oferta prou 
bona 
 
Els nens i nenes del cicle superior de primària (5è i 6è) de l’escola Estel han participat 
en l’experiència d’agafar el MolinsBus per tal d’aprendre el funcionament del 
transport públic i guanyar autonomia personal. Aquest programa de l’Ajuntament, 
amb el nom de “viatjo amb tu”, és una iniciativa de regidories d’Educació i de 
Mobilitat adreçada a les escoles de la vila. 
 
El preu del MolinsBus puja un 1,89% de mitjana, per sota de l’IPC. La pujada afectarà 
més als usuaris esporàdics  del servei i protegirà als habituals. S’amplia la cobertura 
de la targeta J10, dedicada als joves. Fins ara, la cobertura d’aquest títol era fins als 18 
anys i ara serà fins els 25. Amb aquesta mesura s’intenta ajudar als joves i, a la 
vegada, fomentar el MolinsBus entre aquest col·lectiu. La targeta verda, que dóna 
accés gratuït als majors de 65 anys, seguirà en funcionament. 
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Àmbits  Objectius  Accions  Prioritat  Qui i Com ?    Quan ?  Cost  Nivell d'acompliment 
Febrer 
2013 

Estat  
Actual 

6.10) Habilitar més 
aparcament en la 
zona de l’estació, 
plaça de la Creu, 
Avinguda Barcelona 
i Avinguda Valencia 

No 
valorada en 
els Equips 
del Consell. 
Aportació 
Unió de 
Botiguers 

Ajuntament - SIT (Mobilitat) 
DIPEL (empresa, comerç) i  
ESG (Guàrdia Urbana), 
mitjançant l'estudi de les 
propostes elaborades per 
aquests departaments 

2013-2015 Pendent del projecte Físicament no hi ha espai disponible per fer més places d’estacionament  a la Placa de 
la Creu i a la Placa de l’Estació, doncs l’espai físic es molt reduït. A les avingudes 
Barcelona i València es va fer aparcament de zona blava per millorar la rotació dels 
vehicles i afavorir el comerç. 
En el carrer Sant Antoni Mª Claret es van incrementar de forma important les places 
d’aparcament que tenen impacte en la zona descrita a l’acció. 

    

6.11) Planificar una 
entrada i sortida 
directe a l’autopista i 
tenir-ho tot a punt 
per quan hi hagin les 
possibilitats 
econòmiques adients  

No 
valorada en 
els Equips 
del Consell. 
Aportació 
Unió de 
Botiguers. 
També 
contemplat 
en el 
document 
“Sinergies 
per afrontar 
la situació 
econòmica 
actual” 
(2010) 

Ajuntament - SIT (Mobilitat), 
Equip de Govern i Ministeri de 
Foment, mitjançant sol·licitud 
oficial. 

2013 Pendent del projecte És una competència exclusiva del Ministeri de Foment. En aquest sentit el Ministeri 
està treballant en els projectes executius que desenvolupin el document de “Mejora 
de la Accesibilidad en las carreteras del Baix Llobregat” , però les informacions que 
tenim en aquests moments és que degut a les circumstàncies econòmiques el ritme 
d’elaboració i execució serà lent, sense tenir encara data aproximada. 

  

6.12) Millorar la vila 
en circulació i 
senyalització 

No 
valorada en 
els Equips 
del Consell. 
Aportació 
Unió de 
Botiguers 
També 
contemplat 
en el 
document 
“Sinergies 
per afrontar 
la situació 
econòmica 
actual” 
(2010) 

Ajuntament - SIT (Mobilitat), 
ALCALDIA (Comunicació) ESG 
(Guàrdia Urbana), i DIPEL 
(Empresa, Comerç i Turisme) 
mitjançant un estudi de 
senyalètica i circulació 

2013 Pendent del projecte Esta previst aprovar properament el  Pla de Mobilitat Urbana de Molins de Rei 2013-
2018 . L’objectiu és millorar la mobilitat i, a la vegada, la qualitat ambiental amb 
mesures concretes per desenvolupar els plantejaments ja definits en el Pla Director de 
la Regió metropolitana, elaborat per l’Autoritat del Transport Metropolità. Per això, 
s’hi proposen actuacions per augmentar la mobilitat en transport públic, a peu i en 
altres mitjans de transport no motoritzats, com la bicicleta, de manera que 
disminueixi l’impacte negatiu dels desplaçaments en vehicle privat. 
 
Respecte  a la senyalització, l’ajuntament té un pla de senyalització indicativa de la 
vila però que es troba desfasat.  Poc a poc es va actualitzant i es van fent noves 
actuacions, en aquesta línia l’objectiu més immediat és senyalitzar la Pl. Catalunya 
correctament i d’acord amb la normativa vigent. Per altra banda s’ha fet una feina 
importat en els barris de muntanya,  on s’ha col·locat nova senyalització indicant 
l’incici i final dels barris i també del terme municipal. 
 
Canvi d’ubicació de la parada d’autobús de la línia Molins de Rei- Papiol – 
Castellbisbal. A partir del 2 de maig de 2013 el recorregut dels autobusos serà pel Pg. 
Terraplè- carrer Sínies (en sentit Papiol i en sentit Barcelona) i farà les parades 
aprofitant les existents del bus urbà (Sínies i Rambla de La Granja). Amb aquests 
canvis es millora la mobilitat a la zona de la Plaça Catalunya ja que s’allibera del 
trànsit d’autobusos i s’optimitzen les parades ja existents del MolinsBus. 

    
  
  
  

  
  
  
  

6.13) Organització 
de jornades d’un 
sector tecnològic – 
científic determinat 
amb representants 
molinencs 

Mitja(10) Ajuntament -DIPEL (Empresa) 
Cambra de Comerç, ACCIO10 
Generalitat, universitats i parcs 
tecnològics i amb representants 
molinencs del sector tecnològic 
-científic escollit 

2013 Pendent de valorar el 
Projecte 

El 7 de febrer de 2013  es va signar un conveni de col·laboració  entre la Cambra de 
Comerç de Barcelona (delegació del Baix Llobregat)  i l’Ajuntament de Molins de Rei,  
que facilitarà el marc per organitzar jornades d’aquest tipus. 
 
S’ha sol·licitat al mes d’abril en la convocatòria de Xarxa Barcelona Municipis de 
Qualitat de Diputació de Barcelona, dintre del programa de teixit productiu, el 
projecte “accions i aliances estratègiques per a la millora dels polígons d’activitat 
econòmica de Molins de Rei”. En el projecte es plantegen entre d’altres activitats,  
organitzar d’una jornada d’un sector tecnològic científic. 
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Àmbits  Objectius  Accions  Prioritat  Qui i Com ?  Quan ?  Cost  Nivell d'acompliment 
Febrer 
2013 

Estat  
Actual 

6.14) Oferir ofertes 
conjuntes del mateix 
sector professional 
amb dies concrets 
i/o caps de setmana 
per a fomentar el 
consum 

Baixa(5) Ajuntament - DIPEL (Comerç) 
BOTMOL, AAVV Mercat 
Municipal, sector professionals 
i del comerç 

2013 Pendent de valorar el 
Projecte 

     

6.15) Foment de la 
cultura 
emprenedora 

Baixa (0). 
També 
contemplat 
en el 
document 
“Sinergies 
per afrontar 
la situació 
econòmica 
actual” 
(2010) 

Ajuntament - DIPEL (Empresa) 
mitjançant xerrades als 
Instituts d’Ensenyament, dia de 
l'emprenedor, programa Ràdio 
Molins de Rei i web espai 
empresa 

2012-2015 Recursos propis i amb 
suport via subvenció de la 
Diputació de Barcelona 

El 22 de novembre al Institut Bernat el Ferrer es va dur a terme la vuitena edició del  
Dia de l’Emprenedor. Prop d’un centenar d’alumnes dels Instituts Lluís de Requesens 
i  Bernat el Ferrer  de Molins de Rei i Gabriela Mistral de Sant Vicenç dels Horts hi 
van participar. 
 
S’han fet als Instituts seminaris de generació d’idees de negoci. 
 
S’ha participat en el programa de Radio Molins de Rei “Bon dia i bona hora” un 
dilluns al mes per fomentar la cultura emprenedora. 
 
S’han actualitzat els continguts del WEB espaiempresa adreçats a l’emprenedor. 
 
S’han continuat fent més seminaris de generació d’idees de negoci.  
 
S’ha continuat participant  en el programa de Radio Molins de Rei “Bon dia i bona 
hora” un dilluns al mes per fomentar la cultura emprenedora. 
 
S’han actualitzat els continguts del WEB espaiempresa adreçats a l’emprenedor. 
 
S’ha sol·licitat al mes d’abril en la convocatòria de Xarxa Barcelona Municipis de 
Qualitat de Diputació de Barcelona, dintre del programa de teixit productiu, el 
projecte “accions estratègiques de sensibilització, consolidació i creixement de 
l’emprenedoria”. Es plantegen diferents activitats, entre elles: 9a edició dia 
emprenedors, 4a trobada d’emprenedors, seminaris en els instituts.  
 

  

6.16) Potenciar les 
xarxes i clusters 
d’empresaris i 
comerciants i les 
aliances  públic – 
privades 

Mitja(10). 
També 
contemplat 
en el 
document 
“Sinergies 
per afrontar 
la situació 
econòmica 
actual” 
(2010) 

Ajuntament - DIPEL  
(Empresa) mitjançant l'Acord 
Marc entre l'Ajuntament i les 
associacions d'empresaris dels 
dos polígons.. Utilitzant el cens 
que s’està elaborant actualment 
es podrà obtenir una informació 
més detallada . Mitjançant el  
conveni Ajuntament -Cambra 
de Comerç i el  Bussines 
Networking Event (BNE) 

2012-2015 Recursos Propis  S’ha fet la reunió d’Acord Marc segons calendari previst. 
 
S’ha fet el treball de camp per actualitzar el cens d’empreses  i  resta pendent l’anàlisi 
dels resultats. 
 
El passat 7  de febrer de 2013  es va signar un conveni de col·laboració entre la 
Cambra de Comerç de Barcelona ( delegació del Baix Llobregat)  i l’Ajuntament de 
Molins de Rei. El seu àmbit d’actuació permet potenciar les xarxes i clusters.  
 
S’està treballant en l’anàlisi dels resultats del cens d’empreses.  
 
S’ha sol·licitat al mes d’abril en la convocatòria de Xarxa Barcelona Municipis de 
Qualitat de Diputació de Barcelona, dintre del programa de teixit productiu, el 
projecte “accions i aliances estratègiques per a la millora dels polígons d’activitat 
econòmica de Molins de rei”. Es plantegen diferents accions relacionades amb l’àmbit 
de cooperació i xarxes, amb el suport de la Cambra de Comerç (delegació al Baix 
Llobregat).  
 

    
  
  
  

  
  
  
  

6.17) Elaborar un 
Pla Estratègic 
d’excel·lència 
comercial de la vila i 
el corresponent Pla 
de Comunicació 

Mitja (20). 
També 
contemplat 
en el 
document 
“Sinergies 
per afrontar 
la situació 
econòmica 
actual” 
(2010 ) 

Ajuntament DIPEL (Comerç), 
ALCALDIA (Comunicació) 

2013-2014 Recursos Propis i amb 
suport via subvenció de la 
Diputació de Barcelona i/o 
Generalitat de Catalunya 

L’Ajuntament, la Unió de Botiguers de Molins de Rei  i el Consorci de Comerç de 
Catalunya van signar  (8/11/2012)  dos convenis per impulsar el comerç de la vila, 
amb una aportació total  de 58.000€ per impulsar actuacions de promoció del Mercat 
Municipal, la millora dels seus serveis comercials i la implementació de noves 
tecnologies , i accions socials i mediambientals. També , part de la subvenció es 
destinarà a consolidar i promoure el centre comercial a cel obert del Centre Vila. 
 
El passat 7  de febrer de 2013  es va signar un conveni de col·laboració entre la 
Cambra de Comerç de Barcelona (delegació del Baix Llobregat) i l’Ajuntament de 
Molins de Rei , que preveu col·laboració en el marc de  l’Oficina de Gestió Empresarial 
de la Delegació de la Cambra del Baix Llobregat ubicada a Sant Feliu de Llobregat la 
qual cosa comporta un gran estalvi en hores i desplaçaments a tots els associats de la 
Vila. Tanmateix, es posa a disposició dels comerços de Molins de Rei mecanismes per 
millorar la seva competitivitat. 
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Àmbits  Objectius  Accions  Prioritat   Qui i Com ?  Quan ?  Cost  Nivell d'acompliment 

Febrer 
2013 

Estat  
Actual 

6.18) Treballar 
conjuntament les 
empreses de la 
construcció per tal 
d’aprofitar 
l’oportunitat del 
mercat que ens dona 
la rehabilitació 
d’habitatges  

Mitja (10) Ajuntament (DIPEL- 
Empreses , SIT -Habitatge), 
empreses de la construcció, 
mitjançant el  treball que des 
de fa temps les empreses de la 
construcció estan duent a 
terme. 

2012-2015 Recursos Propis No s’ha fet cap gestió. Les empreses  de construcció ja estan aprofitant l’oportunitat     

6.19) Establir un 
conveni de 
col·laboració amb 
els ajuntaments de 
la Vall Baixa del 
Baix Llobregat que 
no tenen servei de 
creació d’empreses 
per tal de compartir 
recursos 

Mitja (10) Ajuntament DIPEL (Empresa), 
atenent a la informació 
disponible de les noves línies 
de subvenció que la Generalitat 
de Catalunya oferirà en aquest 
àmbit. 

2013 Via subvenció Generalitat 
de Catalunya 

El Servei de Creació d’Empreses de Molins de Rei és un referent a la zona Vall Baixa 
del Baix Llobregat, i es col·labora amb els ajuntaments de la zona sense haver 
formalitzat cap conveni. Encara no han sortit les línies de subvenció del 2013, en el 
moment que surtin es valorarà la possibilitat d’establir convenis. 

  

  
  
  
  

  
  
  
  

6.20) Incorporar 
aquelles actuacions 
senyalades en el 
document “Sinergies 
per afrontar la 
situació econòmica 
actual” del 2010 que 
continuïn sent 
vigent en aquests 
moments 

No valorat en 
els Equips de 

Treball del 
Consell. 

Proposat en 
el Plenari del 

Consell 

 Ja estan incorporades amb 
detall en aquest mateix apartat 
del document. 

Octubre 2012     
En el document aprovat en  el Plenari del Consell de Seguiment de la Crisi del 15 
d’’octubre de 2012 es van incorporar aquestes actuacions. 

  

  6.21) Adherir-se a la 
moció en relació als 
horaris comercials 
aprovada per el Ple 
Municipal del mes 
de juliol de 2012 

No valorat en 
els Equips de 

Treball del 
Consell. 

Proposat en 
el Plenari del 

Consell 

Ja s'ha dut a terme durant el 
mes de juliol de 2012, 
mitjançant l'aprovació del Ple 
Municipal 

2012 Recursos Propis Es va dur a terme en el Plenari Municipal del mes de juliol de 2012.   

  6.22) Tenir espais 
per fomentar el 
comerç de 
proximitat (relació 
productor-  
consumidor) 

Baixa(0) Ajuntament – DIPEL (Comerç) 
conjuntament amb el 
BOTMOL. Vinculat amb el 
Mercat Municipal 

2013-2014-2015 Recursos propis de 
l’Ajuntament i del 
BOTMOL 

Els dies 14,15 i 16 de desembre de 2012 es va dur a terme la Vuitena Fira de Nadal del 
Bot- Mol. S’hi van instal·lar 40 paradistes , botiguers de Molins de Rei i també de fora 
de la vila. 
 
Anualment s’organitza també la Fira Stock adreçada als comerços de la vila. 
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Àmbits  Objectius  Accions  Prioritat   Qui i Com ?  Quan ?  Cost  Nivell d'acompliment 
Febrer 
2013 

Estat  
Actual 

  6.23) Seguretat. 
Millorar la seguretat 
en els polígons 
industrials i en el 
conjunt del centre 
comercial. En el cas 
dels polígons, 
convindria establir 
un model de 
col•laboració més 
estreta entre 
seguretat pública i 
privada. Pel que fa al 
funcionament 
comercial, caldria 
millorar la 
flexibilitat i 
adaptació dels 
serveis de seguretat i 
ordenació viària a les 
necessitats i el 
funcionament del 
comerç. 

No valorat en 
els Equips de 
Treball del 
Consell. 
Proposat en 
el Plenari del 
Consell que 
s’incorporin 
totes les 
actuacions 
senyalades en 
el document 
"Sinergies per 
afrontar la 
situació 
econòmica 
actual" 2010 

Ajuntament- equip de govern/ 
Dipel -Empresa/ associacions 
d'empresaris dels polígons 
industrials, BotMol i AVMM.       
Ja s'està fent: policies de 
proximitat en l'àmbit de 
comerç.   En l'àmbit de 
polígons els mossos d'esquadra 
fan reunions informatives a les 
empreses a l'estiu per 
prevenció robatoris.  
Aprofundir model de 
col·laboració en reunions 
Acord Marc i en reunions amb 
associacions de comerciants.      

Tot l'any i noves 
accions en els 
polígons  2013 

Recursos propis de 
l'Ajuntament i aportacions 
associacions empresarials 

En relació a la millora de la seguretat en els polígons Industrials i en el conjunt del 
centre comercial: 
S’ha de destacar la posada en funcionament del dispositiu Grevol-Comerç Segur, 
desenvolupat conjuntament per la Guàrdia Urbana i el Cos de Mossos d’Esquadra, des 
de finals de novembre fins el 15 de gener, que té com a finalitat assolir els següents 
objectius: 
• Prevenir i/o reduir la delinqüència que opera a Catalunya aprofitant les condicions 

específiques que es donen durant la campanya nadalenca (aglomeracions, augment 
d'activitat comercial, etc...)      

• Augmentar la percepció de seguretat  
• Garantir el normal desenvolupament de les activitats i esdeveniments específics 

d'aquest període 
• Fomentar la implicació i coordinació en matèria de seguretat amb els actors del 

procés (personal de seguretat privada, comerciants, etc...)   
 

L’estratègia del dispositiu es basa en el reforç del patrullatge en les zones de més 
activitat (patrullatge intensiu dirigit als eixos i superfícies comercials i empresarials), i 
augmentar la visualització. Duran la campanya unitat de Guàrdia Urbana i del Cos de 
mossos d’esquadra van visitar els comerços i industries de la vila per donar consells de 
seguretat i fomentar l’intercanvi d’informació. Cal destacar també la utilització de 
patrulles mixtes dels dos cossos policials durant la campanya, ha transmès a la 
ciutadania una imatge de coordinació i col·laboració molt important producte de 
l’excel·lent nivell de coordinació i coordinació amb l’Àrea Bàsica Policial del Cos de 
Mossos d’Esquadra. 
 
Des de la Guàrdia Urbana representada per la Unitat de Proximitat s’han fomentat i  
realitzat un seguit de xerrades informatives en matèria de seguretat adreçades als 
botiguers de la vila. Aquestes xerrades han estat conjuntes amb Mossos d’ Esquadra 
traslladant als botiguers una sèrie de consells en matèria de seguretat i rebent inputs 
d’interès operatiu. 
L’actuació policial ha estat reforçada amb reunions de la Unitat de Proximitat amb 
entitats culturals i associacions de veïns per garantir una fluïdesa de la informació. 
Aquesta orientació operativa cap a una col·laboració intensa entre la Guàrdia Urbana i 
les diferents associacions i entitats ha donat respostes positives en matèria de 
seguretat ciutadana generant un augment dels atestats policials resolts a la zona 
comercial. 
 
El Cos de Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Urbana executen dispositius específics de 
control als accessos dels polígons industrials, dispositius molt efectius en matèria de 
seguretat ciutadana. Cal destacar la detenció in fraganti de 6 delinqüents quan 
robaven en l’interior d’uns magatzems del polígon El Pla. 

 
En relació a un model de col·laboració més estreta entre la seguretat pública i privada: 
La Guàrdia Urbana representada per la Unitat de Proximitat ha potenciat els 
contactes amb el personal de seguretat privada als polígons i zones comercials 
generant una reciproca informació, la qual ha generat un augment notable dels furts 
resolts a comerços com ara: Mercadora i Caprabo. 
 
En relació a la flexibilitat i adaptació dels serveis de seguretat i ordenació viària a les 
necessitats i el funcionament del comerç: 
La potenciació de la Unitat de Proximitat amb presència d’un Sergent,  un caporal i 
vuit agents garanteix aquest funcionament i millora constant. 
La presència dels agents de la Unitat de Proximitat regulant trànsit diàriament a les 
cruïlles destacables en horaris de màxima afluència de trànsit representa una imatge 
visual diària d’aquesta col·laboració viària. 
Destacar novament les xerrades i entrevistes habituals dels comandaments de la 
Unitat de Proximitat amb associacions i  botiguers que escenifiquen una adaptació 
diària a les necessitats reals del comerç a la nostra vila. 
 
L’informe estadístic corresponent al 2012 presentat a la darrera Junta de Seguretat del 
mes de març de 2013 indica un manteniment dels índexs de seguretat però registre un 
augment important dels robatoris a establiments i empreses (amb un increment de 12 
delictes més respectivament en el total de l’any, la qual cosa representa un 59% més) . 
Els robatoris a vehicles i domicilis, en canvi, baixen considerablement. Al 2012 la 
policia va registrar 614 delictes, mentre que al 2011 van ser 670, és a dir, un 8,4% 
menys. Aquesta evolució positiva també queda reflectida en la taxa de criminalitat, ja 
que a Molins de Rei  està per sota de la mitjana de Catalunya i de l’Àrea 
Metropolitana. A Catalunya és d’un 68%, a l’Àrea Metropolitana és d’un 59% mentre 
que a Molins de Rei és d’un 45% (23 punts per sota de la taxa catalana). 
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Àmbits  Objectius  Accions  Prioritat  Qui i Com ?  Quan ?  Cost  Nivell d'acompliment 
Febrer 
2013 

Estat  
Actual 

6.24) Pressió fiscal. 
Cal optar per la 
moderació fiscal i 
encara més en 
moments de crisi –
congelar impostos, 
taxes i preu públics. 
No s’ha de veure les 
empreses com un 
agent on posar la 
pressió fiscal, sinó 
com un agent 
socioeconòmic, 
generador de 
riquesa i de llocs de 
treball. I els 
impostos tenen un 
pes molt elevat dins 
els costos de les 
empreses. 

No valorat 
en els Equips 
de Treball 
del Consell. 
Proposat en 
el Plenari 
del Consell 
que 
s’incorporin 
totes les 
actuacions 
senyalades 
en el 
document 
"Sinergies 
per afrontar 
la situació 
econòmica 
actual" 2010 

Ajuntament- equip de govern 2013-2014-2015   Aquest any 2013 l'increment dels impostos ha estat per sota de l'IPC de l'any 2012 que 
ha estat del 2,9%, quan l'increment general de les Ordenances Fiscals ha estat del 
2,7%. 
 
Per altra banda l'IAE  només ho paguen les empreses que facturen més d'1 milió €. 
 
Per l'any 2013 s'ha aprovat la bonificació següent en la taxa C-2 llicències 
urbanístiques i en la taxa C-5 d'activitats: 
 
Tindran una bonificació del 10% de la taxa, aquelles empreses de nova creació de 
l’activitat a la vila, que el promotor acrediti que abans de l’activitat econòmica portava 
un any o més en situació d’atur, o que tingui 30 anys o menys 

    
  

  
  

6.25) Xarxa de 
fidelització de les 
empreses del 
municipi. Donar 
encara més 
informació a les 
empreses del 
municipi sobre els 
contractes públics 
que es licitin des de 
l’Ajuntament i 
fomentar que es 
presentin a més 
concursos públics, ja 
que és bo que les 
nostres empreses 
puguin participar 
més del que es fa del 
que ho han fet fins 
ara, ja que se solen 
presentar més 
empreses ubicades 
fora del municipi. 

No valorat 
en els Equips 

de Treball 
del Consell. 
Proposat en 

el Plenari 
del Consell 

que 
s’incorporin 

totes les 
actuacions 
senyalades 

en el 
document 
"Sinergies 

per afrontar 
la situació 
econòmica 

actual" 2010 

Ajuntament- DIPEL- Empresa 
.   Publicitar la informació en el 
web espai empresa i en el 
butlletí electrònic  

Quan hi hagin 
concursos públics   

Recursos propis de 
l'Ajuntament  

S’estan incorporant noves funcionalitats al WEB espaiempresa. 
 
S’ha fet el disseny  a la WEB espaiempresa de nous continguts i funcionalitats, però 
encara no és públic. Previsió que al setembre ja estigui en marxa. 

  

  
  

  
  

6.26) Neteja. 
Incrementar la 
neteja viària i 
augmentar la neteja 
als polígons. Hi ha 
alguns punts dels 
polígons que estan 
massa degradats i 
cal millorar-ne la 
imatge.  

No valorat 
en els 
Equips de 
Treball del 
Consell. 
Proposat en 
el Plenari 
del Consell 
que 
s’incorporin 
totes les 
actuacions 
senyalades 
en el 
document 
"Sinergies 
per afrontar 
la situació 
econòmica 
actual" 2010 

Ajuntament- DIPEL - Empresa- 
Ocupació / associació 
d'empresaris polígons 
industrials   Al 2012 s'ha fet pla 
ocupació als polígons, però ha 
estat insuficient.  Demanar més 
plans d'ocupació quan surti 
convocatòria.  Treballar 
proposta model de col·laboració 
en reunions Acord Marc    

Plans d'ocupació 
quan surtin 
convocatòries i 
proposta de 
col·laboració al 
2013 

Subvencions, recursos 
propis de l'Ajuntament  i 
aportacions associacions 
empresaris polígons 
industrials 

En la nova contracta de neteja que s’està elaborant es preveuen millores en la neteja als 
polígons. 
 
Al mes de juny s’ha iniciat la segona fase dels plans d’ocupació que han donat feina a 9 
persones, de les quals 3 són per tasques de manteniment, 3  són agents cívics i 3 són 
agents forestals que com a l’estiu no poden actuar al Parc de Collserola faran neteja 
d’arbustos als polígons de la vila. 
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Àmbits  Objectius  Accions  Prioritat   Qui i Com ?  Quan ?  Cost  Nivell d'acompliment 
Febrer 
2013 

Estat 
Actual 

  6.27) Residus. 
Facilitar a les 
empreses la gestió 
conjunta de residus i 
estudiar la manera 
de poder-ho fer 
compartit. En 
aquest sentit, 
treballar en xarxa 
per a la recollida de 
residus ajudaria a 
baixar el cost i 
resoldria el 
problema a moltes 
empreses. 

No valorat en 
els Equips de 
Treball del 
Consell. 
Proposat en 
el Plenari del 
Consell que 
s’incorporin 
totes les 
actuacions 
senyalades 
en el 
document 
"Sinergies 
per afrontar 
la situació 
econòmica 
actual" 2010 

Ajuntament- DIPEL -Empresa 
/ associació d'empresaris 
polígons industrials  S'està fent 
un cens de les empreses dels 
polígons industrials mitjançant 
proveïdor extern, resultats al 
desembre. Del resultat es 
tindrà informació sobre si les 
empreses volen treballar en 
xarxa per a la recollida de 
residus. En cas afirmatiu, en 
les reunions d'Acord Marc 
treballar model d'actuació.  

2013 Recursos propis de 
l'Ajuntament i aportacions 
de les empreses i/o 
associacions d'empresaris 
polígons industrials 

S’ha fet el treball de camp per actualitzar el cens d’empreses, resta pendent de fer 
l’anàlisi de resultats i prendre les decisions per millorar la gestió dels residus. 

  

6.28) 
Assessorament. 
Disposar d’un servei 
referent i 
d’assessorament per 
a temes 
empresarials, 
industrials i 
comercials, en el 
qual es puguin 
consultar temes 
diversos, com 
normatives, ajuts i 
subvencions, 
formació, etc. 

No valorat en 
els Equips de 
Treball del 
Consell. 
Proposat en 
el Plenari del 
Consell que 
s’incorporin 
totes les 
actuacions 
senyalades 
en el 
document 
"Sinergies 
per afrontar 
la situació 
econòmica 
actual" 2010 

Ajuntament- DIPEL - 
Empresa - Comerç   Ja hi ha 
dos punts d'atenció a 
l'empresa: Centre García-
Nieto i Pl. Mercat 5-6, i adreça 
empresa@molinsderei.cat  

Tot l'any  Recursos propis de 
l'Ajuntament 

A Molins de Rei tenim dos punts d’atenció a l’empresa: 1) Centre Garcia- Nieto i Plaça 
del Mercat 5-6, i a l’ adreça empresa@molinsderei.cat  
 
El passat 7  de febrer de 2013  es va signar un conveni de col·laboració entre la 
Cambra de Comerç de Barcelona (delegació del Baix Llobregat)  i l’Ajuntament de 
Molins. El seu àmbit d’actuació permet, entre d’altres, disposar del suport de la 
Cambra de Comerç en assessorament i formació empresarial. 
 
Programa emppersona  de la PIMEC que funciona com un servei de finestreta única 
en que professionals i experts empresarials ofereixen orientació i assessorament a les 
persones empresàries i autònomes que s’han quedat sense feina o han de prendre 
decisions sobre la continuïtat del seu negoci. 
 
Programa Sensibilització de les addiccions en l’àmbit empresarial de la 
PIMEC que te per objectiu aproximar-se a les empreses per tal de sensibilitzar sobre 
els perills associats a les addiccions , i orientar i assessorar en cas de demandes d’ajut. 
 
L’ajuntament ha estat escollit per Diputació de Barcelona per implantar el programa 
REEMPRESA, s’està tramitant l’expedient per la signatura del conveni. 

    
  

  
  

6.29) Enllumenat. 
Millorar 
l’enllumenat en els 
polígons industrials; 
així també es 
contribueix a 
millorar la 
seguretat. També 
cal fer-ho en alguns 
punts del nucli urbà. 

No valorat en 
els Equips de 
Treball del 
Consell. 
Proposat en 
el Plenari del 
Consell que 
sincorporin 
totes les 
actuacions 
senyalades 
en el 
document 
"Sinergies 
per afrontar 
la situació 
econòmica 
actual" 2010 

Ajuntament -SIT, en 
col·laboració amb DIPEL i 
associacions empresaris 
polígons industrials 

2013-2014-2015   S’ha fet el treball de camp per actualitzar el cens d’empreses, resta pendent de fer 
l’anàlisi de resultats i prendre les decisions per millorar l’enllumenat en els polígons 
industrials. 
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Àmbits  Objectius  Accions  Prioritat  Qui i Com ?  Quan ?  Cost  Nivell d'acompliment 
Febrer 
2013 

Estat  
Actual 

  
  

  
  

6.30) Legislació 
urbanística i 
disposició de sòl 
industrial. El preu 
del sòl industrial a 
Molins de Rei és 
massa elevat per 
poder ser competitiu 
i atraure empreses. 
D’altra banda, si 
s’afegeix que hi ha 
uns usos i una mida 
d’espais no adequats 
a les estructures 
productives i 
econòmiques actuals 
i futures, per tant cal 
adaptar els usos dels 
dos polígons 
industrials de Molins 
de Rei a les mateixes. 
També cal promoure 
l’ampliació del 
polígon industrial 
Riera del Molí amb 
la seva segona fase. 
Aquest fet 
comportarà dos 
aspectes positius, 
més sol industrial a 
la nostra vila, i 
alhora nous espais 
més adequats a tipus 
d’empresa que no 
acaben de trobar 
cabuda als actuals 
polígons. 

No valorat 
en els 
Equips de 
Treball del 
Consell. 
Proposat en 
el Plenari 
del Consell 
que 
s’incorporin 
totes les 
actuacions 
senyalades 
en el 
document 
"Sinergies 
per 
afrontar la 
situació 
econòmica 
actual" 
2010 

Ajuntament- DIPEL- Empresa i 
SIT  Es disposa d'un nou pla 
d'usos del polígon El Pla, 
actualment pendent de ser 
aprovat per la Generalitat.              
En tramitació Les Licorelles. 

2012-2013 Recursos propis de 
l'Ajuntament  

Es disposa d’un nou pla d’usos del Polígon El Pla pendent de ser aprovat per la 
Generalitat. 
 
En tramitació el Pla d’Usos de Les Licorelles. 
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Àmbits  Objectius  Accions  Prioritat   Qui i Com ?  Quan ?  Cost  Nivell d'acompliment 
Febrer 
2013 

Estat  
Actual 

  6.31) Promoció del 
teixit comercial i 
industrial. Fer més 
campanyes de 
màrqueting extern 
per promocionar 
tant Molins de Rei 
Centre de Comerç 
com els polígons 
industrials per 
atraure inversions. 

No valorat en 
els Equips de 
Treball del 
Consell. 
Proposat en 
el Plenari del 
Consell que 
s’incorporin 
totes les 
actuacions 
senyalades en 
el document 
"Sinergies per 
afrontar la 
situació 
econòmica 
actual" 2010 

Ajuntament- DIPEL -Comerç -
Empresa   (Part de comerç ja 
contemplat en l'acció 3.17) I de 
la part industrial amb la Fira 
industrial que es fa en el marc 
de la Fira de la Candelera. 
Mitjançant webs 
especialitzades i 
col·laboracions amb altres ens 

2013 Recursos propis de 
l'Ajuntament i 
subvenció 

La 162a Fira de la Candelera, amb més de 900 expositors , continua sent l’eina mes 
potent de promoció del teixit comercial i industrial de la vila. Aquest any s’estudiarà 
l’impacte econòmic que té per Molins de Rei. L’objectiu es demostrar que l’esforç de la 
Fira té un gran valor sobre l’economia del municipi, el Baix Llobregat i Catalunya. 
 
L’Ajuntament de Molins de Rei s’adhereix al manifest pel desenvolupament sostenible 
del Parc Agrari del Baix Llobregat, text que reclama la consolidació del Parc Agrari 
com a zona productiva i que necessita trobar nous models productius per tal de 
vincular la competitivitat amb la cohesió social i la sostenibilitat. 
 
El passat 11 de febrer de 2013  es va signar un conveni de col·laboració entre la Cambra 
de Comerç de Barcelona al Baix Llobregat i l’Ajuntament de Molins de Rei  per tal 
d’afavorir la internacionalització empresarial, també preveu l’assessorament financer i 
comercial . 
 
Reforma del carrer Rafael Casanova i conversió del Pati del Palau en una plaça verda. 
L’objectiu es guanyar espai per a les persones, dotar el centre d’un nou pulmó verd i un 
espai de trobada, pacificar el trànsit i afavorir el comerç i generar activitat 
econòmica. 
 
Presentació, per part de BotMol, la campanya “Sensacions de Primavera”, que fins al 
12 de juny de 2013 permetia guanyar regals sorpresa per les compres fetes a les 
botigues de la vila. Organitzada conjuntament per la Unió de Botiguers i el 
Departament de Fira, Comerç, Consum i Turisme de l’Ajuntament de Molins de Rei, 
amb el suport de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona. Hi  col·labora 
Ràdio Molins de Rei. 
 
El 17 d’abril de 2013 va tenir lloc la signatura del Pacte per a la indústria del Baix 
Llobregat entre el Consell Comarcal, ajuntaments i agents socials i econòmics per 
defensar el model industrial de la comarca i evitar la destrucció de llocs de treball. Es 
tracta d’establir mecanismes tant públics com privats per donar suport a la indústria. 
 
Molins de Rei es suma al nou programa de formació per a empreses del Baix Llobregat 
impulsat pel Consell Comarcal i el Servei Català d’Ocupació.  En aquest marc, s’han 
impartit  a la sala Punt de Comerç un curs gratuït de gestió administrativa i un altre 
d’habilitats comunicatives. S’han dut  a terme  entre  els  mesos de maig i juny de 2013.  
El programa inclou un total de 30 formacions gratuïtes repartides en diferents 
municipis del Baix Llobregat. Totes s’han publicitat en el web www.espaiempresa.cat   
L’objectiu d’aquests cursos és formar a empreses per tal dotar-les de nous 
coneixements, noves eines de gestió, i millora competencial per tal d’incrementar la 
seva competitivitat. 
 
Presentació (4/06/2013) de la nova guia comercial “Molins de Rei, Centre de comerç”. 
En aquesta guia i en la web  www.botmol.cat i www.molinsderi.cat  estan presents 767 
establiments comercials i serveis de la vila, un nombre superior als registrats en la 
darrera edició de la guia ara fa 4 anys (657). En l’actualització que s’ha dut a terme 
s’han incorporat 215 comerços nous i s’han donat de baixa 198. 
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Àmbits  Objectius  Accions  Prioritat  Qui i Com ?  Quan ?  Cost  Nivell d'acompliment 
Febrer 
2013 

Estat  
Actual 

6.32) Finançament 
per a projectes verds. 
Estudiar la manera 
de facilitar que els 
projectes innovadors 
que tenen en compte 
la millora del medi 
ambient puguin 
instal•lar-se aquí, 
amb ajuts públics 
locals. 

No valorat 
en els 
Equips de 
Treball del 
Consell. 
Proposat en 
el Plenari 
del Consell 
que 
s’incorporin 
totes les 
actuacions 
senyalades 
en el 
document 
"Sinergies 
per 
afrontar la 
situació 
econòmica 
actual" 
2010 

Ajuntament- equip de govern   
Proposta de bonificacions en 
ordenances fiscals  

2013 Disminució d'ingressos de 
l'Ajuntament 

En l'ordenança C-5 que regula la taxa d'activitats, es contemplen diverses 
bonificacions (10% tots els sectors) però no hi ha cap concreta que es fonamenti en la 
millora del medi ambient. 
 
 

    
  

  
  

6.33) Emprenedors 
A Molins de Rei, que 
especialment es dona 
molt suport als 
emprenedors/es, hi 
ha cada cop més la 
necessitat de 
promoure un viver 
d’empreses o un 
espai de 
domicialització 
d’empreses, on els 
emprenedors/es de 
la nostra vila puguin 
tenir un espai comú 
per iniciar la seva 
activitat. 
Alhora segurament 
cal buscar noves 
possibilitats per 
allotjament 
d’oficines, serveis 
professionals o 
similars. 

No valorat 
en els 
Equips de 
Treball del 
Consell. 
Proposat en 
el Plenari 
del Consell 
que 
s’incorporin 
totes les 
actuacions 
senyalades 
en el 
document 
"Sinergies 
per 
afrontar la 
situació 
econòmica 
actual" 
2010 

Ajuntament- DIPEL - Empresa   
Posat en marxa al setembre de 
2011 activitat ENLAIRA'T 
subjecte a preu públic en el 
segon pis del Centre Joan 
García-Nieto. Publicitat en el 
web espai empresa 

Tot l'any Recursos propis de 
l'Ajuntament  

En funcionament ENLAIRAT,  que és una activitat adreçada a l’empresa de nova 
creació que consisteix en posar a disposició prestacions, recursos i espais compartits, 
que necessiten per iniciar la seva activitat empresarial. Es troba en el marc del Servei 
de Creació d’empreses de l’Àrea de Desenvolupament i Promoció Estratègica Local de 
l’Ajuntament de Molins de Rei 
 
L’objectiu és donar suport a les microempreses i als treballadors autònoms de Molins 
de Rei, facilitant-los la utilització d’aquestes prestacions per al desenvolupament de 
les tasques d’administració i d’altres que són habituals i comunes a les empreses. 
 
Amb aquesta activitat és vol donar suport logístic i d’infraestructures, posant al seu 
abast eines que els permetin cobrir algunes de les necessitats d’espai i d’utillatge que 
apareixen sovint en el període previ i immediat a la creació de les activitats 
empresarials. 
Per més informació consulteu les condicions d'accés i/o poseu-vos en contacte amb 
empresa@molinsderei.cat 

Per l'any 2013 s'ha aprovat la bonificació següent en la taxa C-2 llicències 
urbanístiques i en la taxa C-5 d'activitats: 

Tindran una bonificació del 10% de la taxa, aquelles empreses de nova creació de 
l’activitat a la vila, que el promotor acrediti que abans de l’activitat econòmica portava 
un any o més en situació d’atur, o que tingui 30 anys o menys 
 
El 8 de maig es va inaugurar  Social Talent Work Center és un espai empresarial de 
serveis i recursos compartits que té com a objectiu “omplir les mancances socials de 
Molins de Rei” i generar sinergies entre professionals. El centre està situat al nº 18 de 
l’avinguda València . La idea és crear un espai empresarial de serveis i recursos 
compartits (coworking), on un grup de professionals perfeccionin els seus projectes i 
puguin generar-ne de nous amb els coneixements dels altres professionals del centre. 
Un dels objectius es crear sinergies i cooperació entre persones per tirar endavant 
projectes socials sostenibles que serveixin per cobrir mancances socials. 
 
El Baix Llobregat i PIMEC uneixen esforços per ajudar els emprenedors. Dinou 
municipis del Baix Llobregat, entre ells el de Molins de Rei,  van signar un manifest, el 
15 de març de 2013,  per agilitzar els tràmits de constitució de noves empreses i així 
ajudar als emprenedors. Es tracta d’assessorar, de forma gratuïta, als joves 
emprenedors perquè trobin finançament. 
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Conclusions i propostes de futur 
 
 
En relació al Primer Informe de Seguiment i Avaluació de febrer de 2013 i en un primer balanç global de les 66 accions aprovades en el 
document marc, podem concloure: 
 
1) Que hem passat de 24 ( 36%) a 30 (45%) accions que  les tenim en semàfor verd, o sigui en un nivell de compliment òptim, on s’han dut a 
terme mesures significatives per impulsar l’acció i que tenen una certa estabilitat temporal. 
 
Que hem passat de 34 (52%)  a 27 (41%) accions que les tenim en semàfor groc, o sigui en un nivell de compliment, encara, no òptim, però que 
posa les primeres bases per tal de que les mesures per impulsar les accions siguin significatives i tinguin una certa estabilitat temporal.  
 
Que hem passat de 8 (12%) a 9 (14%) accions que les tenim en semàfor vermell, o sigui en un nivell de compliment quasi nul o nul, on no s’han 
dut mesures per impulsar les accions. 
 
 
Per tant, en una primera conclusió global, podem dir que hem passat de tenir  58 (88%) de les 66 accions aprovades on 
s’han dut a terme algun tipus de mesures per impulsar-les a 57 (86%). 
Hem millorat en aquelles accions que ara tenen semàfor verd, doncs algunes de grogues han passat a verdes, però, també, 
alguna de groga ha passat a vermella, en concret una d’Habitatge. 
 
2) En el Plenari del Consell de Seguiment de la Crisi estan representades 25 organitzacions, si restem les 6 forces polítiques que formen part 
del Plenari de l’Ajuntament en tenim 19, d’aquestes 8 (42%)  estaven presents, en diferents graus d’implicació i intensitat, en 
l’impuls de les 24 accions en semàfor verd i de les 34  accions en semàfor groc en el primer informe de seguiment i 
avaluació, ara hi estan presents 9 (47%). 
 
3) En el quadre següent tenim un resum de l’estat actual de les accions per àmbits; 
 
 

 Febrer 
2013 

Estat 
actual 

Febrer 
2013 

Estat 
actual 

Febrer 
2013 

Estat 
actual 

Febrer 
2013 

Estat 
actual 

 Verd Verd Groc Groc Vermell Vermell Total Total 

Família 3 4 1 0 1 1 5 5 

Serveis Socials 3 4 2 1 0 0 5 5 

Laboral 5 6 4 2 0 1 9 9 

Habitatge  1 2 4 3 4 4 9 9 

Serveis Públics, 
Cohesió Social i 
Cohesió Territorial 

4 4 1 1 0 0 5 5 

Reactivació 
Econòmica 

8 10 22 20 3 3 33 33 

Total 24 30 34 27 8 9 66 66 

 
 
En l’àmbit de Família, entre semàfors verds i grocs n’hi havia 4 (80%) al febrer de 2013 i el seu estat actual és de 4(80%). 
En l’àmbit de Serveis Socials, entre semàfors verds i grocs n’hi havia 5 (100%) al febrer de 2013 i el seu estat actual és de 5 (100%) . 
En l’àmbit Laboral, entre semàfors verds i grocs n’hi havia 9 (100%) al febrer de 2013 i el seu estat actual és de 8 (89%). 
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En l’àmbit d’Habitatge, entre semàfors verds i grocs n’hi havia 5 (55%) al febrer de 2013 i el seu estat actual és de 5 (55%). 
En l’àmbit de Serveis Públics, Cohesió Social i Cohesió Territorial, entre semàfors verds i grocs n’hi havia 5 (100%) al febrer de 2013 i el seu 
estat actual és de 5 (100%). 
En l’àmbit de Reactivació Econòmica, entre semàfors verds i grocs n’hi havia 30 (91%) al febrer de 2013 i el seu estat actual és de 30 (91%). 
 
Podem concloure, que tenint en compte les 66 accions aprovades, estem progressant adequadament en tots els àmbits, 
doncs superem el 50% de les accions  en els 6 àmbits. 
 
4) En l’àmbit de FAMÍLIA, les mesures més significatives han estat: 
 
- Quarta edició de la recollida solidària d’aliments “Ni un plat buit !”, s’han recollit 1.700 Kg d’aliments destinats a 94 famílies. (Agrupament 
Escolta Jaume Vicens Vives, l’Esplai MIB, L’Esplai l’Agrupa, L’Esplai Spai, Càritas , Creu Roja , Ajuntament) 
 
- De gener a 17 de juny s’han atorgat 389 (482 tot el 2012) ajuts en concepte d’alimentació des dels Serveis Socials Municipals. (Ajuntament) 
 
- L’empresa molinenca Semillas Batlle ha lliurat a Càritas una collita de 2.300 Kg. De mongetes, fruit d’una iniciativa social posada en marxa a 
través d’una pàgina de Facebook en la que cada “m’agrada” rebut, s’ha convertit en llavors de llegum posteriorment plantades. (Empresa 
Semillas Batlle) 
 
- El Ple Municipal del mes d’abril va aprovar no aplicar l’import de drets d’inscripció a les Llars d’Infants per a reservar plaça pel curs 2013-
2014, i la quota mensual i les ampliacions d’horari s’incrementen per sota l’IPC. (Ajuntament) 
 
- Les activitats dels Casals d’Estiu s’amplien una setmana més que l’any passat per tal de facilitar la conciliació de la feina amb les vacances 
escolars dels fills. (Ajuntament) 

 
- Càritas  ha continuat amb el lliurament de vals d’aliments setmanalment, i excepcionalment, s’han lliurat aliments a 27 famílies gràcies a la 
recollida feta per la botiga TRÀFECS-CAMINA. (Càritas i botiga Tràfecs- Camina) 
 
 
5) En l’àmbit de SERVEIS SOCIALS, les mesures més significatives han estat: 
 
- S’està ultimant el conveni entre l’Ajuntament de Molins de Rei i Creu Roja pel Servei de Suport a les Famílies, que inclou els següents 
serveis: 

1. Banc d’aliments (productes frescos i no frescos) 
2. Kits de suport socials (productes d’higiene personal homes - dones, higiene infantil, bolquers, higiene de la llar...) 
3. Servei de dutxes (2 dies/setmana) 
4. Banc del Temps  
5. Banc d’Ajuts Tècnics                                                          
6. Allotjament d’urgència  
7. Allotjament Onada de fred (aportació anual)                            
8. Espai Ciutadà (ofertes i demandes diverses de ciutadà a ciutadà) 

 
Aquest conveni suposa una despesa fixa anual per l’Ajuntament de 10.600€, i una altra, despesa variable en funció de la utilització d’alguns 
serveis. (Creu Roja i Ajuntament) 
 
- Per la selecció dels participants en els Plans d’Ocupació s’han establert unes bases incloent-hi criteris socials amb resultats molts positius. 
(Ajuntament) 
 
- En els Serveis Socials Municipals s’ha incrementat la pressió assistencial, la cronificació de casos, el nivell de complexitat de les 
problemàtiques ateses i l’augment de les urgències socials. (Ajuntament) 
 
- A data 17 de juny de 2013 no hi ha llista d’espera de Treballadora Familiar Social i de dependència, doncs s’ha pogut atendre tota la 
demanda. (Ajuntament) 
 
- De gener a juny de 2013 s’han adjudicat 77 Teleassistències i s’ha atès tota la llista d’espera. (Ajuntament) 
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- S’està treballant per disminuir la llista d’espera de neteja social. (Ajuntament) 
   
 
 
6) En l’àmbit LABORAL , les mesures més significatives han estat: 
 
- Ha finalitzat la primera fase dels Plans d’Ocupació, ha durat des de l’11 de desembre de 2012 fins el 10 de juny de 2013, s’han creat 9 llocs de 
treball, 3 agents cívics, 3 operaris per a la brigada de manteniment i 3 peons forestals. (Àrea Metropolitana de Barcelona, Ajuntament) 
 
- L’11 de juny ha començat la segona fase dels Plans d’Ocupació, també amb 9 llocs de treball. En les bases aprovades pels Plans d’Ocupació 
s’han afegit criteris socials. (Àrea Metropolitana de Barcelona, Ajuntament) 
 
- Endegat el projecte “Joves per L’Ocupació”, adreçat a joves de 17 a 25 anys que es troben a situació d’atur, té per objectiu desenvolupar 
processos de formació amb alternança amb una ocupació durant 6 mesos a través d’un contracte de treball. (Consell Comarcal del Baix 
Llobregat, 17 Ajuntament de la comarca, Servei d’Ocupació de Catalunya, Empreses, Ajuntament) 
 
- Cursos d’Auxiliar de vendes i oficina i atenció al públic i Instal·lacions elèctriques, dins del Pla de Transició al Treball, adreçat a joves entre 
16 i 21 anys que no han obtingut l’ESO. (Generalitat de Catalunya, Ajuntament) 
 
- Durant aquests darrers mesos s’han posat en marxa 4 cursos de formació ocupacional amb un total de 12 mòduls formatius. El total 
d’alumnes ha estat de 62. (Generalitat, Ajuntament) 
 
- El 12 de juny han finalitzat 2 cursos del SEFED (Simulació d’Empreses amb Finalitats Educatives) i el 17 de juny s’han iniciat 2 nous cursos. 
S’han format 30 alumnes durant el primer semestre i actualment s’estan formant 30 persones més. (Generalitat, Ajuntament) 
 
- Entre el mes de maig i juny de 2013 s’han dut a terme un curs de gestió administrativa i un altre d’habilitats comunicatives a la sala Punt de 
Comerç. (Consell Comarcal, Servei català d’Ocupació, Empreses) 
 
- Disseny de noves eines per incorporar al WEB (donar-se d’alta al SOL online, inscriure’s a ofertes de treball, Oferta formativa de la Cambra 
de Comerç i PIMEC, etc.).  (Ajuntament, cambra de Comerç, PIMEC, Generalitat) 
 
- El 8 de juliol de 2013 s’ha signat un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament, PIMEC, ECOM, l’Obra Social de La Caixa i l’Associació 
d’Empresaris Riera del Molí, per afavorir la incorporació de persones amb discapacitat  i risc d’exclusió en el món laboral. Es tracta d’un salt 
qualitatiu en la tasca social a favor de l’ocupació ja que estableix la col·laboració entre l’Associació d’Empresaris Riera del Molí i el Grup 
Incorpora Barcelona per promoure la Responsabilitat Empresarial de les empreses del Polígon de Riera del Molí. Incorpora oferirà 
assessorament a les empreses i es prioritzarà la contractació d’aturats de la vila provinents del Servei d’Orientació Laboral de l’Ajuntament. 
(Ajuntament, Fundació PIMEC, Fundació ECOM, Obra Social de La Caixa, Associació d’Empresaris Riera del Molí) 
 
 
 
7) En l’àmbit d’HABITATGE, les mesures més significatives han estat: 
 
- S’està treballant amb la Diputació de Barcelona per tal de fer un cens d’habitatges desocupats. (Diputació, Ajuntament) 
 
- S’està treballant en l’elaboració d’unes noves ordenances de subvencions per la rehabilitació d’habitatges. (Ajuntament) 
 
- El mes de juliol de 2013 es posaran en marxa 2 pisos adreçats a persones amb risc d’exclusió social. (Ajuntament) 
 
- Càritas ha començat la rehabilitació de la Llar d’Acollida M. Magdalena Bonamich  adreçada a homes sols. (Càritas) 
 
- S’està treballant en la redacció d’un conveni per tal de dur a terme la mediació (hipoteca i lloguer) en l’habitatge. (Càritas, Ajuntament) 
 
- S’està treballant  amb serveis econòmics municipals diferents alternatives per pal·liar l’impacte econòmic de les plusvàlues a les famílies que 
han ofert una dació en pagament o recompra del habitatge. (Ajuntament) 
 
- Treball conjunt entre l’Ajuntament i la Creu Roja per la posada en marxa d’un espai d’atenció i allotjament urgent. (Creu Roja, Ajuntament) 
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8) En l’àmbit de SERVEIS PÚBLICS, COHESIÓ SOCIAL I COHESIÓ TERRITORIAL, les mesures més significatives han estat: 
 
- Durant el 2013 es farà una inversió de 100.000€ per millorar la xarxa educativa de Molins de Rei, gràcies a la subvenció de la Diputació de 
Barcelona. (Diputació, Ajuntament) 
 
- Les activitats de casals d’estiu s’amplien una setmana més que l’any passat, tot responent a la demanada de molts pares i mares per conciliar 
feina amb vacances escolars. (Ajuntament) 
 

 
 
9) En l’àmbit de REACTIVACIÓ ECONÒMICA, les mesures més significatives han estat: 
 
- Confirmada l’aportació de 250.000€ de la Diputació de Barcelona pel desplegament de fibra òptica als polígons industrials- 1ª Fase. 
(Diputació de Barcelona, Ajuntament, Polígons Industrials) 
 
- S’ha finalitzat l’estudi de les necessitats que tenen les empreses de fibra òptica i s’està treballant en l’elaboració d’una proposta dels carrers 
dels dos polígons amb concentració d’empreses amb necessitats de fibra òptica per iniciar el desplegament. (Empreses Polígons Industrials, 
Ajuntament) 
 
- S’ha finalitzat l’estudi de finestra d’atenció a l’empresa, i el resultat ha estat una proposta de manual de l’Oficina d’Atenció a l’Empresa , i 
s’ha sol·licitat suport a la Diputació de Barcelona per la implantació de l’Oficina. (Diputació, Ajuntament) 
 
- S’ha fet el disseny de nous continguts i funcionalitats de la WEB ESPAIEMPRESA. La previsió és que per setembre estigui en marxa. 
(Ajuntament) 
 
- S’ha sol·licitat a la Diputació de Barcelona suport pel Projecte d’Accions i Aliances estratègiques per a la millora dels polígons d’activitat 
econòmica de Molins de Rei. (Diputació, Ajuntament, Polígons Industrials) 
 
- Comença la reforma del carrer Rafael Casanova i la conversió del Patí del Palau que ajudarà a l’impuls del comerç i a generar activitat 
econòmica. (Ajuntament) 
 
- Campanya “Sensacions de Primavera” per afavorir el comerç local (Unió de Botiguers, Generalitat, Diputació , Radio Molins de Rei) 
 
- El 17 d’abril de 2013 va tenir lloc la signatura del pacte per a la Industria del Baix Llobregat per tal de defensar el model industrial de la 
comarca i evitar la destrucció de llocs de treball. (Consell Comarcal, Ajuntaments del baix Llobregat, Agents Socials i Econòmics) 
 
- Presentació de la nova guia comercial “Molins de Rei, Centre de comerç”, estan presents 767 establiments comercials i serveis de la vila. 
(Unió de Botiguers, Ajuntament) 
 
- El 8 de maig de 2013 es va inaugurar Social Talent Work Center, un espai empresarial de serveis i recursos compartits que té com a objectiu  
crear sinergies i cooperació entre persones per tirar endavant projectes socials sostenibles que serveixin per cobrir mancances socials ( Social 
Talent Work Center) 
 
- El 15 de març de 2013 es va signar un manifest per agilitzar els tràmits de constitució de noves empreses i així ajudar als emprenedors 
(PIMEC, 19 municipis del Baix Llobregat) 
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Si les principals propostes que varem plantejar en el plenari de febrer de 2013 per el plenari d’avui (15 de juliol de 2013) 
van ser : 
 
1) Augmentar en un 10% el nombre d’accions amb semàfor verd. 

 
2) Mantenir el nombre d’accions amb semàfor groc. 
 
3) Reduir de 8 a 6 les accions amb semàfor vermell. 

 
4) Augmentar de 8 a 10 el nombre d’organitzacions del Consell de Seguiment de la Crisi que participin directament amb alguna de les 66 

accions. 
 

 
 
Podem dir, el següent: 
 
1) Hem augmentat en un 9% els semàfors de color verd. 
2) Hem passat de 34 a 27 accions en semàfors en color grog. 
3) Hem augmentat els semàfors de color vermell, de 8 hem passat a 9. 
4) Hem passat de 8 a 9 el nombre d’organitzacions del Consell de Seguiment de la Crisi que participin directament amb alguna de les 66 

accions. 
 

 
Pel proper Plenari del Consell de Seguiment de la Crisi que presentem el tercer Informe de Seguiment i Avaluació, les 
propostes de millora, són: 
 
1) Augmentar en un 10% el nombre d’accions amb semàfor verd. 
2) Disminuir en un 10% el nombre d’accions amb semàfor groc. 
3) Passar de 9 a 7  accions en semàfor vermell. 
4) Passar de 9 a 11 organitzacions del Consell de Seguiment de la Crisi que participin directament amb alguna de les 66 accions. 
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ANNEXOS 
 
ANNEX 1 
 
Ocupació 
 
Desprès d’un fatídic mes de novembre  de 2012 en el qual es van superar, per primer cop en molts anys, les 2.000 persones aturades a Molins de Rei, el mes de desembre ha permès un lleuger respir. El nombre d’aturats s’ha reduït en 70 persones, de 
manera que ha quedat per sota dels 2.000 aturats, concretament amb 1.943 molinencs a l’atur. La taxa d’atur baixa cinc dècimes i se situa en el 14,8&, un 3,5% menys que el mes anterior. Aquest petit descens frena un seguit de mesos de creixement de 
l’atur sense parar i torna a uns registres similars als del passat mes d’octubre. Segons les dades de l’Observatori del Baix Llobregat, de les 1.943 persones que hi ha a l’atur, 934 són homes, amb una taxa d’atur del 13,3%, i 1.009 dones, amb una taxa del 
16,4%. Per edats, els més grans de 44 anys són el col·lectiu més afectat per l’atur, amb una taxa del 19,5%, cosa que suposa 857 molinencs desocupats. 
 
Malgrat això, segons les dades que tenim, a les empreses de la vila s’ha generat mes ocupació al municipi que se n’ha destruït (és a dir, una cosa són els llocs de treball creats o destruïts  i l’altre que l’increment de l’atur afecti o no a persones de la vila) 
 
Dades d’abril de 2013.  L’atur baixa per cinquè mes consecutiu a Molins de Rei i se situa en el 14,1%, 1.846 molinencs són els que es troben a l’atur, 22 menys que el mes  anterior. Continua la millora dins de la gravetat de la situació. Enrera queden els 
2.000 aturats i una taxa superior al 15% que van batre rècords històrics a Molins de Rei a finals del 2012.  
Segons les dades aportades per l’Observatori del Baix Llobregat, l’evolució de l’atur ha estat especialment positiva entre les dones un cop més. Al mes d’abril es van registrar 968 dones a l’atur, el que representa una taxa d’atur femení del 15,7%, el que 
suposa tres dècimes menys que el mes anterior i allunyant-se de la barrera psicològica de les 1.000 dones aturades a Molins de Rei que va ser superada entre juliol de 2012 i març d’aquest 2013. Entre els homes, en canvi, es manté estable per segon mes 
consecutiu, amb 878 aturats, un 12,8% similar al del mes anterior. 
 
Dades de maig de 2013. La taxa d’atur encadena el sisè mes consecutiu de baixada i es queda per sota del 14%, un nivell que no s’aconseguia des de fa un any. Al mes de maig hi havia registrats 1.805 molinencs a l’atur, 41 menys que el mes anterior, el que 
suposa un 13,8% de la població activa. 
 
Dades de juny de 2013. La taxa d’atur encadena el setè mes consecutiu de baixada i es queda en el 13,5%. Al mes de juny hi havia registrats 1.762 molinencs a l’atur, 43 menys que el mes anterior. 
 
Atur juvenil 
 
- La taxa d’atur juvenil se situa en un màxim històric des de l’inici de la crisi: un 38,4% dels joves de 16 a 29 anys estan a l’atur. 
- L’augment en l’últim trimestre ha estat d’un 1,6 punts. I respecte fa un any, l’atur juvenil ha pujat un 6,7%. 
- En xifres absolutes, a Catalunya hi ha 261.300 joves a l’atur. 
- L’atur afecta més als més joves. La taxa d’atur entre les persones joves de 16 a 24 anys és del 52,1%. I si es pren el tram més jove, de 16 a 19 anys, la taxa puja fins al 70,7%. Aquestes dades apunten la dificultat de trobar la primera feina en una 
situació de crisi com l’actual. Els joves més afectats per l’atur segueixen sent els de menys edat, homes, amb un nivell d’estudis baix i estrangers. 
-  Les dificultats en el mercat laboral juvenil es reflecteixen també en el ritme de destrucció de llocs de treball. L’any 2012 ha estat l’any en què han desaparegut més llocs de treball de joves de 16 a 29 anys de tot el període 
de crisi. En concret, en un any han desaparegut un 17,5% dels llocs de treball ocupats per joves. Gairebé la meitat de joves aturats fa més d’un any que es troba en aquesta situació. L’atur de llarga durada pels joves de 16 a 29 anys 
és del 18,2%. 
- Els subsidis i prestacions només cobreixen al 16,5% dels joves que estan a l’atur. 
 
Estudis en curs 
 
- Les dades mostren que en els últims anys hi ha hagut un augment del nombre de joves que està cursant estudis (augment del 10,4% en quatre anys). Aquest augment és més gran entre els joves de menys edat, que són també a qui els costa més 
trobar feina. En un mercat laboral tan difícil, els estudis es presenten com una alternativa. 
 
 
Emancipació 
- La taxa d’emancipació dels joves de 16 a 29 anys cau fins el 25,8%. Això representa una disminució d’un 2,2% respecte el trimestre anterior i situa l’emancipació dels i les joves a nivells del 2003. 
Segons dades de 4t d’ESO del curs 2011- 2012, a Molins de Rei tenim un 96% d’acreditació (èxit escolar) i un 4% de fracàs escolar (fracàs= alumnat que deixa el sistema educatiu sense acreditar l’etapa). Pel que fa l’abandonament  a 4t d’ESO, representa 
un 2% (4 casos). Aquestes són unes dades molt positives per la Vila, especialment si ho comparem amb les de Catalunya del 2011,  un 68,8% d’acreditació (èxit escolar) i un 31,2% de fracàs escolar. 
 
 
Pobresa 
 
Les conclusions de l’informe Foessa del 2013, presentat per Càritas, van alertar de com ha augmentat el marge que separa els més pobres dels més rics a Espanya. Així, entre el 2007 i el 2012, la diferència que hi ha entre la cinquena part de la població amb 
més riquesa del país davant l’altra cinquena part més desfavorida, lluny d’escurçar-se, ha augmentat gairebé un 30%. L’informe recalca el descens de la renda per càpita a nivells semblants als del 2001 – en termes de capacitat adquisitava - . “ Des del 
2007, la renda mitjana ha caigut un 4%, mentre que els preus s’han incrementat un 10%”. El 41,6% de les famílies amb tres fills està per sota del llindar de la pobresa, i un 16% d’aquest tipus de nuclis té pobresa severa. La taxa de pobresa i/o exclusió social 
de la població espanyola ha pujat gairebé quatre  punts els últims quatre anys, fins arribar al 26,8%.  
 
 
Infància 
 
Els nens espanyols estan patint directament la crisi econòmica, i la pobresa infantil ja ha arribat a un colpidor 20%. Així ho ha certificat l’Organització de les Nacions Unides per a l’Infància, L’UNICEF, que a més aporta la comparativa de la situació dels 
menors espanyols en relació amb la d’altres països rics. La seva conclusió és clara: el benestar dels nenes espanyols s’ha enfonsat en l’última dècada, i ha passat del lloc número cinc a principis del segle XXI (d’un total de 21 països) al número 19 (de 29) el 
2009- 2010. Els autors d’aquest informe (Benestar infantil als països rics) prenen com a consideració cinc indicadors : benestar material; salut i seguretat; educació; conductes i riscos; i habitatge i medi ambient.  
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Reactivació Econòmica 
 
 

L’Informe Socioeconòmic Anual 2012 publicat per l’Observatori Comarcal del Baix Llobregat i estructurat en 3 grans blocs (població, economia i mercat de treball) conclou: 
 
 
1. Població 
 

 El Baix Llobregat segueix creixent en nombre d’habitants tot i que a un ritme més sostingut al d’anys anteriors. 
 
 Disminueix per primer cop el pes de la població estrangera respecte el total de la població de la comarca. 

 
 La població de la comarca és més envellida. 

 
 L’estructura d’edat de la població de nacionalitat estrangera és força més jove que la de nacionalitat espanyola. 

 
 
2. Economia 

 
 Disminueix el nombre d’empreses registrades al Baix Llobregat. La disminució és generalitzada en tots els àmbits territorials però és més acusada a la comarca. 

 
 El 84 % de les empreses registrades al Baix Llobregat són micro empreses (amb menys de 10 treballadors). El 26 % de les empreses registrades a la comarca desenvolupen activitats econòmiques relacionades amb el comerç. Els sectors de la 

construcció, transports i indústria són els més afectats per la destrucció d’empreses. 
 
 
3. Mercat de treball 

 
 El 20 % de la població assalariada està ocupada en activitats de comerç. Les activitats relacionades amb la construcció i amb l’Administració Pública són les que més ocupació han perdut respecte l’any anterior. 

 
 Les empreses de major grandària són les úniques que augmenten el nombre d’assalariats al Baix Llobregat. 

 
 Els col·lectius més afectats per l’increment de l’atur registrat són els més grans de 45 anys i el homes de 16 a 24 anys. 

 
 Cau la taxa de temporalitat contractual en tots els àmbits territorials. Al Baix Llobregat aquest descens és menor. 
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APUNTS I NOTES 
 
 

 

 
Aspectes importants 

 

 
Aspectes a aplicar 

 

 
Dubtes 

  
Telèfons i contactes 
 
 
 
 
 
 

 
 


