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1. Introducció
Aquest document té com a objectiu principal dotar d’una primera eina a les diferents
forces polítiques presents al plenari municipal per dur a terme una reflexió sobre
l’experiència del Consell de Seguiment de la Crisi Econòmica de Molins de Rei i
plantejar les propostes pel període 2018-2023.
Es tracta, com es va fer a principis de l’anterior mandat, de consensuar entre totes les
forces polítiques presents en el plenari municipal un document ,que juntament amb els
annexos més operatius, assenyali el full de ruta per continuar treballant contra els
efectes de la crisi.
En els documents del plenari municipal del 28 de març de 2012, en que es va aprovar la
creació del Consell de Seguiment de la Crisi Econòmica de Molins de Rei, es deia, entre
d’altres consideracions: “La situació econòmica global que pateix la societat
contemporània està afectant amb cruesa a la vila i als seus vilatans i vilatanes. El
descens de l’activitat econòmica i de l’ocupació està tenint repercussions negatives
sobre les expectatives i la qualitat de vida de les persones”.
Estem a principis del 2018, i és evident que no podem continuar dient el mateix en
certs àmbits, doncs en aquests darrers sis anys hi ha alguns indicadors que han canviat,
s’ha creat més ocupació i hi ha més activitat econòmica (augment d’exportacions, de
venda de cotxes, de compra d’habitatges, de consum privat...). Amb això no volem dir
que la crisi ha finalitzat, com diuen alguns, doncs els seus efectes han estat molt
importants en amplis sectors de la societat i han empitjorat les condicions de vida de
persones i famílies de la vila. I, el que és més preocupant, s’ha cronificat i ampliat la
població que es trobava sota el llindar de risc de pobresa o exclusió social.
Quan portem més de 8 anys de crisi, hi ha dues visions possibles: que un dia
l’economia millorarà i tots tornarem a viure com el 2006, o be que res ja no serà el
mateix. Els experts s’apunten a la segona opció i enumeren cicatrius que quedaran en la
societat i que ja s’estan formant. Auguren una societat dual, amb un terç de la població
ensorrada en la precarietat, en la qual l’atenció universal serà un mite del passat, amb
una important part que envellirà sense pensió de jubilació i no tornarà a conèixer la
prosperitat que va viure a la infància. Es consolidarà així la precarietat, formada per
gent de la qual no s’esperarà ni que estigui en posició de consumir. Molts seran pobres
malgrat treballar i cobrar per fer-ho. De fet, ara, ja li passa al 10% de les persones que
treballen.
Totes aquestes dades ens porten a pensar que els efectes de la crisi que encara no ens
han arribat es deixaran sentir amb molta força en els anys de la recuperació. Són les
cicatrius de la crisi.
Si volem que les cicatrius de la crisi no siguin tan profundes, caldrà continuar
treballant amb noves propostes per tal de minimitzar, al màxim possible, l’impacte dels
seus efectes.
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Per tal de fer una proposta de futur adaptada a l’actual situació i que reculli les
aportacions dels diferents agents del Consell de Seguiment de la Crisi Econòmica de
Molins de Rei, aquest document conté: un primer apartat, on destaquem els elements
més rellevants del balanç que es va dur a terme en el darrer plenari del Consell; un
segon apartat, on es fa un breu recull de les diferents propostes electorals de les forces
polítiques relacionades directa o indirectament amb el Consell; un tercer apartat , on es
concreten les propostes del pacte de Govern pel mandat 2015-2019 i els nous acords del
pacte de Govern que va de desembre de 2017 a maig de 2019; un quart apartat, on se
senyalen alguns dels principals indicadors econòmics, socials i laborals de l’actual
escenari; un cinquè apartat, on s’intenta definir què s’entén per cohesió social a un
municipi; i un sisè, on es fan les propostes pel període 2018-2023.

2. Balanç fet pel Consell de Seguiment de la Crisi Econòmica de Molins
de Rei
El darrer plenari del Consell de Seguiment de la Crisi Econòmica de Molins de Rei ,
reunit el passat 4 de març de 2015, va fer un balanç dels 3 anys del Consell que es va
focalitzar en les fortaleses, les febleses i les propostes de millora:
FOTALESES (per ordre, les que van tenir més consens):
-

El gran nombre d’actuacions que han tingut repercussions directes entre els
vilatans i vilatanes per minimitzar l’impacte de la crisi.

-

La bona feina de l’equip tècnic.

-

Possibilitar un espai real de participació ciutadana.

-

El treball en xarxa.

-

L’enfortiment dels vincles d’unió entre els diferents membres del Consell.

-

Donada la forta pressió i de vegades la sensació de solitud de les entitats
socials, aquest espai ha servit per poder-ho compartir.

-

Enfortiment de determinades accions dutes a terme pels serveis socials
municipals.

-

Autosatisfacció de pertinença al Consell.

-

Visualització pública del treball conjunt entre l’Ajuntament i la resta de
membres.

-

Seguiment constant de l’avaluació.

-

Espais de treball temàtic (habitatge, grup social i de reactivació econòmica i
ocupació)

-

Els informes de seguiment i avaluació s’han convertit en un PAM.

-

Endreçar el que es fa a la vila per diferents àmbits.

-

Marcar objectius.

-

La feina ben feta per part de tots els membres del Consell.
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FEBLESES (per ordre, les que van tenir més consens):
-

Malgrat els esforços fets, hi ha gent que no se’n surt i es produeix un
fenomen de cronificació de la pobresa.

-

La gent que no forma part de cap entitat no ha tingut la possibilitat de
participar en el Consell.

-

Hi ha hagut alguna queixa que des del COD no es dóna prou informació dels
plans d’ocupació.

-

El format del plenari és repetitiu i avorrit, ha faltat dinamisme.

-

L’Ajuntament ha dut a terme actuacions contradictòries amb alguna de les
mesures aprovades pel Consell (brutícia festa Carnestoltes al polígon,
camions aparcats per tot el polígon...).

-

S’han abordat diferents problemes sectorials quan s’hauria d’haver focalitzat
amb més força l’atur.

-

No s’acaba de veure la utilitat del Consell pel que fa a Habitatge.

-

Cal reforçar més el treball en xarxa.

-

Els ciutadans que estan patint directament la crisi haurien de tenir més
protagonisme en el Consell.

-

Prioritzar i definir millor les accions més rellevants per tal de poder
aglutinar els diferents recursos en aquestes. Es tracta de fer menys
propostes, però més acurades.

-

No tots els membres del Consell s’han cregut amb igual intensitat les 66
accions del full de ruta.

-

Gran dificultat per l’abordatge d’aquells problemes més estructurals.

-

No s’ha donat un debat ideològic amb profunditat.

-

Ha faltat un seguiment més qualitatiu.

PROPOSTES DE MILLORA:
-

Intentar reduir la pobresa crònica.

-

Fer difusió a la població del que s’ha fet al Consell.

-

Definir objectius més concrets i més a curt termini.

-

Focalitzar més les actuacions amb les persones que estan patint la crisi de
forma més intensa.

-

Pensar alternatives a la disminució dels ingressos en relació al Banc
d’Aliments.

-

El treball desenvolupat pel Consell s’ha de continuar fent, doncs, la marca
CRISI es quedarà molts anys.

-

Crear espais de treball temàtics.

-

Incorporar nous col·lectius al Consell.
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3. Propostes de les forces polítiques 2015-2019
En aquest apartat s’ha fet un recull d’aquelles propostes que s’han trobat durant la
campanya electoral relacionades directament amb el Consell de Seguiment de la Crisi o
bé amb nous òrgans de participació ciutadana. Per tant, és un apartat susceptible
d’incorporar altres propostes que no s’hagin localitzat en el moment d’elaborar aquest
document:
CIU
-

Apostarem més pel Consell de Seguiment de la Crisi Econòmica, on
s’integraran els nous Consells de la Gent Gran i el de la Dependència i la
Discapacitat.

-

Crearem el Consell de la Infància i la Joventut (un espai on els joves
s’organitzin i prenguin decisions, però vinculats al consistori).
PSC

-

Seguirem impulsant el Consell contra la Crisi i la Taula de l’Habitatge
CUP

-

Redefinir el Consell de Seguiment de la Crisi per aplicar un programa
d’emergència social que situï les persones en el centre de l’acció política i
que prioritzi (també pressupostàriament) l’ocupació, l’habitatge i els serveis
socials.

-

Creació del Consell Popular de Vila, una eina de participació i decisió
comunitària, i que les seves decisions siguin vinculants.
ICV

-

Creació del Consell de Vila.
ERC

-

Volem crear un eix principal de participació ciutadana, el Consell de Vila.

-

Creació del Consell d’Infants.

-

Dividir el Consell de Seguiment de la Crisi en dos, creant també un Consell
Municipal contra l’Exclusió Social i la Pobresa amb un marcat caràcter
social.
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4. Pacte de Govern 2015-2019
El Pacte de Govern 2015-2019 entre Convergència i Unió i el Partit dels Socialistes de
Catalunya, presentat el passat 11 de juny de 2015, assenyalava 4 línies estratègiques
d’actuació. És a la primera, titulada “Combatre la crisi econòmica de la vila, impulsar
l’activitat econòmica”, on es plantejava potenciar i millorar el Consell de Seguiment de
la Crisi Econòmica com a element que s’ha demostrat cabdal per potenciar tota la tasca
de la vila per lluitar contra la crisi i els seus efectes.
Aquest pacte de Govern es plantejava com un dels objectius de millora del Consell crear
els Consells de la Gent Gran, de la Infància i el de la Dependència. Un representant
d’aquests consells formaria part del Consell de Seguiment de la Crisi Econòmica.
Les prioritats que plantejava el pacte de Govern en aquesta línia eren: polítiques
socials, d’habitatge, d’ocupació i de reactivació econòmica.
En el nou Pacte de Govern, vigent a partir de l’1 de desembre de 2017, en l’apartat de
Participació es diu: “Tornar a engegar i reformular, si s’escau, les taules de participació
i anàlisi aturades: Consell de Seguiment de la Crisi Econòmica, Taula Local per
l’Habitatge, etc.”

5. Situació econòmica, social i laboral 2018
El balanç social de la llarga i dura crisi presenta resultats molt preocupants. En
finalitzar el 2013, l’any previ a la recuperació iniciada el 2014, gairebé una tercera part
dels ciutadans espanyols (29,2%) es trobava per sota del llindar del risc de pobresa o
exclusió social enfront de la quarta part (26,1%) de tres anys abans (2010). Així ho
indica l’Enquesta de Condicions de Vida feta per l’Institut Nacional d’Estadística, amb
dades homologables amb l’índex europeu de risc de pobresa.
Si Espanya destaca com el país en el qual ha augmentat més l’atur durant la crisi entre
els 34 estats industrialitzats que formen part de l’Organització de Cooperació i
Desenvolupament Econòmic (OCDE), no resulta estrany que també figuri com el lloc
on més s’han incrementat les desigualtats socials. Una dada que il·lustra aquest fet és
que l’any 2006 la renda del 20% de la població més rica era 4,7 vegades la renda del
20% de la població més pobra. L’any 2012 ha passat a ser 6,5 vegades superior. El
darrer informe que ha presentat OXFAM INTERMON diu que si aquesta tendència
continua, el 2025 el 20% dels espanyols més rics podrien guanyar 18 vegades més que
el 20% dels més pobres.
Especialment dramàtic ha estat l’impacte de la crisi en els nens i els joves menors de
setze anys, ja que un 35,4% d’ells viuen en una situació de risc de pobresa. Segons
dades de l’Eurostat, facilitades per Càritas Europa, Espanya té la pobresa infantil més
alta de la UE després de Romania, amb el 29,9% de joves menors de 18 anys en risc de
pobresa.
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També ha afectat amb especial cruesa als estrangers residents a Espanya de països no
membres de la UE. Més de la meitat d’ells (54,4%) es troben per sota del llindar de risc
de pobresa davant el 18,4% dels ciutadans espanyols.
Una altra situació molt preocupant és la que afecta els majors de 45 anys que durant els
anys de la crisi han perdut la feina. Ciutadans que ara han de demanar ajuda per pagar
les factures o per omplir la nevera de casa. Les conclusions del nou estudi que fa
periòdicament la Creu Roja són: els treballadors que ja tenien un historial laboral
precari abans de la crisi i han perdut els antics llocs de treball no tornen a recuperar els
salaris, i per tant , el poder adquisitiu. Si troben una feina, una cosa realment difícil per
ells al mercat laboral actual, ho fan en pitjors condicions, amb llocs de treball
temporals, a temps parcial i amb remuneracions sensiblement més baixes. Més del 51%
dels treballadors enquestats en l’estudi de la Creu Roja que tenen una feina, una exigua
minoria del 17%, cobren ara menys de 600 euros, és a dir, per sota del salari mínim
interprofessional.
Una altra de les dades rellevants que es dedueixen d’aquest informe és que aquests
ciutadans no han rebut de moment cap oferta de treball de l’Administració. Els plans
d’ocupació per a persones més grans de 45 anys no existeixen, i si existeixen no els
arriben a ells.
La percepció de risc extrem en aquest col·lectiu és, en primer lloc, que un 40% dels
usuaris entrevistats per la Creu Roja tenen fills i, per tant, la precarietat afecta també la
generació següent. I, en segon lloc, perque la seva situació econòmica és compromesa
perquè deuen diners. En el cas d’un 20% de la mostra de l’informe, una xifra superior a
deu mil euros. És lògic que sigui així, doncs més de la meitat dels enquestats
procedeixen de trajectòries laborals de llarg recorregut i, com molts altres ciutadans,
havien contret hipoteques en els anys de la prosperitat.
Atesa l’edat mitjana del grup, aquestes hipoteques no estaven pagades quan la crisi va
afectar els seus llocs de treball i va impedir que poguessin continuar liquidant el que
s’havien compromès a saldar amb els bancs.
Tant el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, amb l’informe
“Determinants socials i econòmics de la salut. Efectes de la crisi econòmica en la salut
de la població de Catalunya” com Creu Roja de Catalunya amb el 7è estudi de
l’Observatori de Vulnerabilitat “L’afectació de la crisi en la salut de les persones”,
deixen força clar que l’empitjorament dels indicadors socials i econòmics en el context
de la crisi ha tingut i està tenint un impacte negatiu sobre la salut dels grups de
població més vulnerables i en risc d’exclusió social.

6. Per què hem de parlar de Cohesió Social i Territorial?
Perquè, desprès de la dura i llarga crisi d’aquests darrers vuit anys, l’únic que pot
garantir que els efectes d’aquesta crisi (que encara duren i estaran presents durant
força temps) és tenir una vila amb un alt nivell de Cohesió Social i Territorial.

8

Per entendre’ns podríem definir com a Cohesió Social i Territorial aquella situació en
què cada persona, i la societat a la qual pertany, tenen satisfetes les seves necessitats i
expectatives vitals: estar alimentat, ser guarit quan s’està malalt, rebre educació i
formació, disposar d’un habitatge digne, poder treballar, tenir companyia, rebre ajut en
cas de necessitat, poder practicar esport i gaudir dels béns culturals i de lleure, poder
ser solidari, viure en un entorn mediambiental saludable i en un territori accessible,
socialment equilibrat i econòmicament i ecològicament sostenibles; sentir-se segur,
etc., i això mitjançant un conjunt de serveis d’orígen i naturalesa molt diversa
(d’iniciativa pública, social i mercantil, educatius, sanitaris, culturals, esportius, de
lleure, econòmics, ocupacionals, socials i assistencials, urbanístics, d’habitatge,
mediambientals, etc.).
Un greu dèficit en la satisfacció d’algunes d’aquestes necessitats i expectatives per part
d’un grup significatiu de persones, ja sigui en la seva intensitat i/o en la seva
durabilitat, pot desencadenar processos d’exclusió social, amb diferents morfologies
segons l’entorn i context local en els que es donen.
En conseqüència, podríem dir que l’exclusió social és aquella acció i efecte de treure
algú de la societat (individu o col·lectiu humà) per a que no participi en la satisfacció
d’una o més de les necessitats i expectatives vitals que són pròpies d’un context local,
social i històric determinat.

En un municipi concret, en aquest cas Molins de Rei, a qui correspondria
ocupar-se de la Cohesió Social i Territorial?
-

Si partim de la premissa que, en democràcia, els ajuntaments esdevenen
organitzacions de propòsit general i que els serveis locals municipals han
d’articular-se permanentment per tal de coevolucionar amb la societat, i han
d’interactuar i cooperar amb la resta de serveis locals, podem afirmar que
treballar per la inclusió i cohesió social i territorial en un municipi és
responsabilitat de tots els agents locals que actuen en el territori.

Quins poden ser els diferents nivells d’intervenció per treballar per la
inclusió i cohesió social i territorial?
-

El treball a la vila per garantir la inclusió i cohesió social i territorial equival
a l’esforç social i institucional que cal fer per establir mecanismes de
garantia d’accés de tota la població al benestar personal i comunitari
(igualtat de drets, deures i oportunitats). Per garantir l’eficàcia i l’eficiència
d’aquest esforç és necessari el consens, en primer lloc, de totes les forces
polítiques presents en el plenari municipal i, en segon lloc, de tots els agents
implicats.

Aquest plantejament ens porta a identificar diferents fronts-nivells de treballintervenció, seguint la metàfora del “tren de la societat”
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7. Propostes 2018-2023
Si volem que les cicatrius de la crisi no siguin tan profundes, caldrà continuar
treballant amb noves propostes per tal de minimitzar, al màxim possible, l’impacte dels
seus efectes. Prioritzant les polítiques socials, d’habitatge, d’ocupació i de reactivació
econòmica.
És per això que, recollint el balanç que el propi Consell va fer, les propostes de les
diferents forces polítiques pel 2015-2019, el pacte de Govern pel mandat 2015-2019 i el
nou Pacte de Govern 2017-2019, el breu anàlisi dels principals indicadors socials,
econòmics i laborals i els elements conceptuals del que entenem com a Cohesió Social i
Territorial, detallem les següents propostes per la continuïtat de la feina duta a terme
pel Consell de Seguiment de la Crisi Econòmica de Molins de Rei durant el mandat
2011-2015.
a) Creació d’un nou òrgan anomenat “Consell per la Cohesió Social i Territorial de
Molins de Rei”. Creiem necessari canviar el nom d’aquest òrgan de participació
per reajustar-lo a la nova situació i als nous objectius que es volen assolir entre
el 2018 i el 2023.
b) Designar a la Secretaria Tècnica del Consell per la Cohesió Social i Territorial de
Molins de Rei com a Comissió d’estudi i redacció del Reglament del seu
funcionament.
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c) Continuïtat de la Taula Local d’Habitatge com un dels espais operatius del
“Consell per la Cohesió Social i Territorial de Molins de Rei”.
d) Creació de la Taula Local per l’Ocupació i la Reactivació Econòmica com un dels
espais operatius del “Consell per la Cohesió Social i Territorial de Molins de
Rei”.
e) Creació de la Taula de Benestar Social i Territorial com un dels espais operatius
del “Consell per la Cohesió Social i Territorial de Molins de Rei”.
f) Redefinir la secretaria tècnica que ha vingut funcionant fins ara per tal
d’adaptar-la a la creació del nou Consell i les noves Taules proposades.
g) Incorporar nous membres de sectors com la salut, l’educació, nous moviments
socials (grup de dones, grup d’aturats, Gent Gran, Infància, Joventut, persones
amb dependències...), i explorar la possibilitat d’incloure persones a títol
individual que tinguin interès en col·laborar en la lluita contra els efectes de la
crisi . Potenciant, al màxim possible, la participació ciutadana.
h) Fruit del treball del nou Consell i de les tres Taules Locals caldria fer un esforç
per prioritzar, focalitzar i sintetitzar aquelles accions més rellevants en la lluita
contra els efectes de la crisi i que, en tot cas, no haurien de superar la vintena.
Així s’evitarà una certa dispersió en les mesures de lluita contra els efectes de la
crisi i serem capaços de sumar totes les energies en aspectes més rellevants.
i) En una primera fase, d’abril de 2018 a febrer de 2019, el Consell i les
3 Taules hauran d’elaborar una diagnosi de la situació actual i el
conseqüent Pla de Treball a dur a terme, que serà el Pla de Xoc
Social i Territorial de Molins de Rei.
j) S’establirà un sistema d’avaluació i seguiment del Pla de Xoc Social i Territorial
de Molins de Rei aprovat que indiqui en tot moment el grau d’assoliment dels
objectius proposats.
k) Aconseguir que tots els membres presents en el Consell i les tres Taules
s’impliquin activament en l’impuls concret de les mesures que formin part del
pla de treball.
l) En una segona fase, 2019-2023, continuar amb el compromís de
l’anterior mandat per part de l’equip de govern d’incorporar en els
pressupostos municipals totes aquelles mesures del Pla de Xoc
Social i Territorial de Molins de Rei aprovat pel Consell que
necessitin suport econòmic per dur-les a terme.
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m) Aprovar totes aquestes propostes amb el consens de totes les forces polítiques
presents en el Plenari Municipal.
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ANNEX: ESPAIS OPERATIUS DEL CONSELL PER LA COHESIÓ SOCIAL I
TERRITORIAL DE MOLINS DE REI
Plenari del Consell per la Cohesió Social i Territorial de Molins de Rei
. Alcalde
. Presidenta de l’Àrea de Serveis a les Persones
. President de l’Àrea de Desenvolupament i Promoció Estratègica Local
. Regidor d’Habitatge
. Regidora de Serveis Socials
. Regidor de Treball
. Regidor d’Empresa
. Regidor de Fira
. Regidor de Comerç i Mercats
. Regidor d’Infància i Famílies
.Regidor de Joventut
. Regidora de Sanitat
. Regidora de Gent Gran
. Regidor d’Educació
. Regidora de Feminismes i Alliberament LGTBI
. Representant del grup municipal del PSC
. Representant del grup municipal de PDECAT
. Representant del grup municipal de la CUP
. Representant del grup municipal d’ERC
. Representant del grup municipal Molins Camina
. Representant del grup municipal IxMdR+MÉS
. Regidor no adscrit
. Cap de l’Oficina d’Habitatge
. Cap de Serveis Socials i Gent Gran
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. Responsable de Projectes
. Cap d’Ocupació
. Cap d’Empresa i Emprenedoria
. Directora de Fira, Comerç, Consum i Turisme
. Cap de Sanitat
. Cap d’Educació
. Cap d’Infància i Joventut
. Tècnica auxiliar d’Alcaldia
. AAVV
. Provivienda
. Servei de Mediació d’Habitatge de Càritas
. Càritas Molins
. Plataforma d’Afectats per l’Hipoteca (PAH)
. Patronat Local de l’Habitatge
. Creu Roja
. Associació d’Empresaris d’El Pla
. Associació d’Empresaris Riera del Molí
. UPIC (Unió Polígons Industrials de Catalunya)
. UGT
. CCOO
. CGT
. PIMEC
. Unió de Botiguers
. Associació de Venedors del Mercat Municipal
. Cambra de Comerç
. Fundació Agrària
. Unió de Pagesos
. Plataforma d’Aturats
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. Representants dels Casals d’Avis o del Consell de la Gent Gran
. Representants del Consell d’Infants
. Representants del CAP
. Representants de Consell Escolar Municipal
. Col·lectiu de Dones de Molins de Rei
. Representants del Consell de Salut
. FEM DISSABTE
. Associació de paraguaians i paraguaianes
. Comunitat Islàmica de Molins de Rei
Taula Local d’Habitatge
. Regidor d’Habitatge
. Regidora de Serveis Socials
. Representant del grup municipal del PSC
. Representant del grup municipal de PDECAT
. Representant del grup municipal de la CUP
. Representant del grup municipal d’ERC
. Representant del grup municipal Molins Camina
. Representant del grup municipal IxMdR+MES
. Regidor no adscrit
. Cap de l’Oficina d’Habitatge
. Cap de Serveis Socials
. Responsable de Projectes
. AAVV
. Provivienda
. Servei de Mediació d’Habitatge de Càritas
. Càritas Molins
. Plataforma d’Afectats per l’Hipoteca (PAH)
. Patronat Local de l’Habitatge
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. Creu Roja

Taula Local per l’Ocupació i la Reactivació Econòmica
. President de l’Àrea de Desenvolupament i Promoció Estratègica Local
. Representant del grup municipal del PSC
. Representant del grup municipal de PDECAT
. Representant del grup municipal de la CUP
. Representant del grup municipal d’ERC
. Representant del grup municipal Molins Camina
. Representant del grup municipal IxMdR+MES
. Regidor no adscrit
. Cap d’Ocupació
. Cap d’Empresa i Emprenedoria
. Responsable de Projectes
. Directora de Fira, Comerç, Consum i Turisme
. AAVV
. Associació d’empresaris El Pla
. Associació d’empresaris Riera del Molí
. UPIC (Unió Polígons Industrials de Catalunya)
. UGT
. CCOO
. CGT
. PIMEC
. Unió de Botiguers
. Associació de Venedors del Mercat Municipal
. Cambra de Comerç
. Fundació Agrària
. Unió de Pagesos
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. Plataforma d’Aturats

Taula Local de Benestar Social i Territorial
. Presidenta de l’Àrea de Serveis a les Persones
. Representant del grup municipal del PSC
. Representant del grup municipal de PDECAT
. Representant del grup municipal de la CUP
. Representant del grup municipal d’ERC
. Representant del grup municipal Molins Camina
. Representant del grup municipal IxMdR+MES
. Regidor no adscrit
. Cap de Serveis Socials i Gent Gran
. Cap de l’Oficina d’Habitatge
. Cap de Sanitat
. Cap d’Educació
. Cap d’Infància i Joventut
. Membre de la Secretaria Tècnica
. AAVV
. Càritas
. Creu Roja
. Representants de Casals d’Avis o del Consell Gent Gran
. Representants del Consell d’Infants
. Representants del CAP
. Representants del Consell de Salut
. Representant del Consell Escolar Municipal
. Plataforma d’Afectats per l’Hipoteca (PAH)
. Col·lectiu de Dones de Molins de Rei.
. FEM DISSABTE
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. Associació de paraguaians i paraguaianes
. Comunitat Islàmica de Molins de Rei

Secretaria Tècnica
. Cap de l’Oficina d’Habitatge
. Cap de Serveis Socials i Gent Gran
. Cap d’Ocupació
. Cap d’Empresa i Emprenedoria
. Directora de Fira, Comerç, Consum i Turisme
. Cap de Sanitat
. Cap d’Educació
. Cap d’Infància i Joventut
. Responsable de Projectes
. Tècnica Auxiliar d’Alcaldia
. Responsable del web municipal
. Cap de Comunicació
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