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TAULA LOCAL D’HABITATGE DE 
MOLINS DE REI 

 
 
 

1. Antecedents i justificació 
 
Atesa la situació problemàtica creixent entorn a l’habitatge, agreujada amb 
l’esclat de la crisis econòmica, l’Ajuntament de Molins de Rei, a posat en marxa 
varies propostes per poder pal·liar i donar resposta a les situacions 
d’emergència que es troben molts vilatans i vilatanes de Molins de Rei. 
 
D’entre aquestes, s’ha creat el Consell de Seguiment de la Crisis, com una eina 
de coordinació local entre l’ajuntament i els agents socials locals per poder 
actuar en sobre aquells àmbits on la crisis ha incidit especialment. 
 
Tenint en compte que la problemàtica envers l’habitatge és cada vegada més 
greu donada la seva complexitat i transversalitat,  es requereix un treball i 
coordinació més forta que mai entre les administracions públiques i les entitats 
privades per pal·liar els seus efectes negatius sobre la població. 
 
Amb la finalitat d’evitar la pèrdua d’habitatge i el risc d’exclusió residencial, es 
vol impulsar aquesta taula de treball, dintre del Consell de Seguiment de la 
Crisi, per atendre les diferents problemàtiques d’habitatge, estudiar-les i donar 
una resposta. 
 

2. Objectius: 
 
L’objectiu principal de la Taula Local d’Habitatge de Molins de Rei és:  
 
PROMOURE I IMPULSAR FÒRMULES PERQUÈ LES PERSONES I 
FAMÍLIES DE MOLINS DE REI NO ESTIGUIN EN RISC D’EXCLUSIÓ 
RESIDENCIAL I EVITAR LA PÈRDUA DE LA VIVENDA HABITUAL. 
 
Per això, es proposarà un pla de treball amb els membres de la Taula 
consistent en: 
 

 Identificar necessitats i problemàtiques entorn a l’habitatge al municipi. 
 Elaborar línies estratègiques de treball i propostes d’accions coordinades 

que eviti l’exclusió residencial. 
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3. Organització i funcionament: 
 
La Taula estarà presidida per la Regidora d’Habitatge i integrada pels membres 
fixes dels Consell de seguiment de la Crisis vinculats a l’àmbit de l’habitatge, 
com són: 
 

- L’Oficina Municipal d’Habitatge 
- Serveis Socials municipals 
- Comissió d’estudi d’habitatge (integrada pels grups municipals del Ple) 
- Plataforma d’Afectats per l’Hipoteca de Molins de Rei 
- Càritas – Bisbat de Sant Feliu de Llobregat 
- Creu Roja de Baix Llobregat 
- Associacions de veïns  
- Patronat Local de l’Habitatge 
- Altres departaments tècnics de l’ajuntament o associacions i entitats 

públiques o privades en l’àmbit d’habitatge que es puguis afegir en el 
futur. 
 

 
La Taula es reunirà en sessions de treball trimestrals i donarà compte als 
plenaris del Consell de seguiment de la Crisi. 
 
Proposta de calendari per la present legislatura: 
 
Plenari de Novembre/Desembre 2014  Reunió Taula octubre/novembre 2014 
Plenari de Març 2015  Reunió Taula Local: Febrer 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 


