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1.Introducció
La crisi econòm ica que va com ençar ja fa cinc any s esta afectant am b cruesa a la v ila i
als seus v ilatans i v ilatanes. A questa crisi com parteix protagonism e en un canvi d’època
qu e fa necessari adaptar-se a la nova situació fruit de l’im pacte de la crisi econòm ica i
dels canv is socials que s’han pr oduït els darrers any s . Les ciutats i v iles s’en fronten a
tem es centrals i determ inants en les condici ons de vida del s ciutadans i es troben
en creixents dificultats per a poder reaccionar de manera eficient i eficaç en un entorn
cada v egada m és com plex , incert i dinàm ic. Les n ostres ciutats i v iles, i Molin s de Rei
no es una excepció, son m olt diferents av ui de fa uns any s, tenim m olta m és
diversitat social i cultural i una part dels imm igrants han arribat en els darrers
any s, unes estructures familiars més restringides i fràgils, uns itineraris
indiv iduals en que l ’esperança de vida s’allarga fins a edats m olt avançades, m ajors
dificultats per l ’a ccés a treballs estables, de qualitat i consist ents am b la formació
adquirida, la in corporaci ó de la dona en el mercat laboral s’ha consolidat, i en
la distribució en les tasques de la llar encara es v isualitzen im portants
desigualtats, assum int -ne el pes m ajoritari les dones. T ot aix ò am b nov es pautes d’ús
dels espais públics, en el que l’augm ent de freqüentació i la div ersificació dels seus
usuaris genera com petències i conflictes que no s’hav ien donat mai am b aquesta
intensitat.
A t ots a quest s fen òm ens nous hem d’afegir la continuïtat de vells pr oblemes
agreujats per la crisi econòmica: persones en situació de pobresa, inequitats en
educació, increm ent del n om bre de persones am b dependència.
Resulta ev ident per a t othom que des del m ón local poc es pot influir en la
regularització dels a spectes generals de l’econom ia, en el funcionam ent dels m ercats
financers o en els circuits globals de la inv ersió; i que les m esures que s’hi im pulsin no
serv iran per donar un tom b substancial de la situació econòm ica general; però si que
qu edav a clar per l’Equip de Gov ern i per el conjunt de les diferents forces polítiques que
form en part de l’Ajuntam ent que la crea ci ó del Consell de Seguiment de la Crisi
Econ òmica de Molins de Rei era el camí que s’havia d’assumir per
responsabilitat, per tal de reduir, en la mesura de les n ostres possibilitats,
el s riscos, efectes i conseqüències de la situaci ó que s’ha anat creant.
Quan es feia la reflexió, en prim er lloc entre les forces polítiques i posteriorm ent am b el
conjunt de m em bres del Consell, sobre la situació en que hav íem entrat ja s’av enturava
qu e estàv em en una conjuntura com plexa i de difícil prev isió, tant en la sev a durada
com en l’abast i pr ofunditat de les sev es conseqüències en tot s els àm bits (social,
ocupació i reactiv ació econ òm ica). Han passat més de cin c anys des del seu inici
i els seus efectes són més vi sibles i afecten moltes més persones i famílies,
m oltes d’elles av ui am b un panoram a m olt m és difícil encara, ja que han em pitjorat les
sev es condicions de v ida i s’ha fet encara m és preocupant l’augm ent de la seva
vulnerabilitat i la sensació d’incertesa i pessim ism e davant del seu futur.
Davant una crisi econòmica i social com la que vivim , creiem que pot ser
d’una gran i extraordinària utilitat tenir un òrgan multidisci plinari que en
pugui fer un diagnòstic acurat sobre com està afectant i quin im pacte real està tenint a
Molin s de Rei i als seus v ilatans i v ilatanes.
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Pr ecisam ent és en el m ón local on s’aprecien de m és a prop les conseqüències de la
situació actual; i és per aquesta raó que des de l’Ajuntam ent i des del m ón
associatiu, polític , social, sindical, com ercial i em presarial de la v ila hem de continuar
treballant per garantir la cohesió social i t erritorial, am b els recursos que tinguem i
confiant en la nostra capacitat, en els nostres valors i en la nostra disponibilitat per
poder reduir l’im pacte d’aquesta crisi i adequar les nostres m aneres de fer a la nova
època en la que estem imm ersos.
T ot el que es pugui fer serà insuficient, per ò en les reflexions i preses de decisió s’han
de tenir presents les fam ílies i les persones, i tam bé els m ecanism es i fórm ules que
entre t ots hàgim consen suat. Cal tenir present que és necessari continuar
apostant per la integraci ó que s’ha construït al llarg dels anys de
democràcia , ba se im prescindible per m antenir el niv ell de cohesió social i territorial i
garantir un clima de v ila fav orable a no am pliar l’escletxa social i a n o perjudicar la
conv iv ència.
També cal tenir present que la cri si n o afecta de la mateixa manera a
tothom. Hi ha diferents grups i per fils socials que requereixen respostes
pri oritàries i diferents. El continuat creixem ent de les persones usuàries dels
serv eis socials i l’augm ent de les situacions am b m és fragilitat social, així com les
unitats fam iliars am b tot s els seus m em bres actius a l’atur tam bé s’ha increm entat,
situació que fins i t ot s’ha agreujat, donada la reducció del n om bre de persones am b
dret a alguns tipus de prestació. Per tant, es bà sic que el Consell pugui disposar
d’ una anàlisi rigor ós que ens permeti obtenir una visi ó global i tranversal
dels efectes de la crisi a la vila i, alhora, detallada.
El bon diagnòstic en s ha de perm etre definir estratègies i m esures m és efectiv es,
adaptades a la nostre realitat, establir prioritats per donar resposta a les necessitats
dels n ostres v ilatans i v ilatanes, pal·liar les greus con seqüències que a questa crisi està
significant per a m oltes fam ílies, garantir m illor els dret s i serv eis m és necessaris en
a quest s m om ents i poder oferir als jov es oportunitats reals de futur.
En l ’àmbit social ens tr obem que la situació econòm ica i del m ercat de treball ha
elev at el núm ero de fam ílies i persones que es troben en una situació difícil i delicada
en haver m invat els seus recursos. Per tant, la nostra respon sabilitat és, en prim er
term e, atendre les necessitats m és imm ediates i bà siques per tal d’ev itar situacions
d’exclusió social, i en seg on lloc, analitzar les n ov es necessitats i estructurar els recursos
necessaris per tal de donar les respostes adients.
En l ’àmbit d’ocupaci ó hem pogut com provar com els darrers quinze any s el m ercat
laboral de Molins de Rei i el de la resta del país ha experim entat una profunda
transformació quantitativa i qualitativa, que està t enint im portants efectes sobre els
treballador s i treballadores de la v ila . Per tant, cal estar amatents a les polítiques i
iniciativ es que cal aplicar per generar l’entorn m és adient per crear ocupació, cal
detectar am b certesa i rapidesa quins àm bits i activ itats cal pr om oure com a potencials
v ivers de llocs de feina.
En l’àmbit de la reactivaci ó econòmica creiem que la n ostre v ila té la capacitat
per superar l’actual situació. Per ò per això, és necessari crear i oferir estímuls i ajuts
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adients que perm etin al teixit com ercial i em presarial de Molin s de Rei situar-se en
bones condicion s per adaptar-se a la n ov a realitat i poder continuar. Con siderem que es
prioritari treballar conjuntam ent entre l’adm inistració local, els agents socials, les
em preses i els com erços , per tal de v eure quines són les necessitats del teixit productiu
i com ercial, en quin m om ent estan i com podem afr ontar el futur des de les n ostres
responsabilitats públiques i privades.
Aquests tres àmbits (social, ocupaci ó i reactivaci ó econ òmica) han estat els
escollits , des de la posta en marxa del Consell, com els eix os v ertebrador s de la
feina duta a term e durant a quest m esos per elaborar un diagnòstic i de propostes
d’actuació. Però n o hem pogut obv iar que la possibilitat de pèrdua de l ’habitatge
habitual és avui una de les grans preocupaci on s de les fam ílies afectades per la
reducció de la seva capacitat de fer fr ont a la càrrega de despeses que representa el
mantenim ent de les obligacions contretes, com el lloguer o la hipoteca, i/o cobertura de
les sev es necessitats bàsiques, cosa que pr ov oca una pobresa em ergent que es manifesta
am b m ajor incidència en persones soles am b fills a càrrec, en persones grans i en
persones am b niv ells de form ació baixos. Una pobresa que cal abordar des d’una
perspectiva integral, intentant una resposta equilibrada entre la urgència i la m esura
pal·liativ a.
Les feines dutes a t erm e durant els any s de dem ocràcia, tant per part de l’Ajuntam ent
com dels altres agents socials, culturals, com ercials, sindicals, em presarials, esportius,
etc. , des d’una perspectiva n ormalitzadora i n o estigmatitzant , des d’una
vessant de dret i no assisten cialista, ha contribuït sen se dubte a m invar el n om bre
de per sones en situació de risc d’exclusió social i a preservar la cohesió social i
territorial de Molins de Rei. Per això, en aquests moments el garantir
l ’estabilitat en la prestaci ó dels serveis públics universals, com poden ser els
de l’educació, els dels serv eis socials, els de la salut, els de l’esport, els de la cultura i els
de l’atenció de la gent gran o persones dependents, es un elem ent bàsic per garantir la
cohesió social i m inim itzar l’im pacte de la crisi en a quells sect ors m es v ulnerables.
Per això, es important, no n omes prendre decisi ons urgents, sinó planificar
amb criteri i a ctuar amb responsabilitat, per tal de que Molins de Rei i el seu
teixit econ òm ic i social estiguin preparats i a punt per participar plenam ent, quan
arribi, en un nou cicle econ òm ic de creixem ent i expansió.
En aquesta línia hem
pogut constatar durant a quest darrers m esos en els equips de treball i el plenari del
Consell, que eines com el Pla Local d’Habitatge, el Pla Municipal de Serveis
Socials ,el document “Molins de Rei : sinergies per afr ontar la situaci ó
econ òmica actual” i el Pacte Local per a l ’Ocupació, poden ser molt útils
per dur a t erm e accions que responguin a les necessitats d’av ui per ò al m ateix tem ps
serv eixin per posar bases solides a m ig term ini.
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2. Procés de treball del Consell
En el ple municipal del 28 de m arç de 2012 es v a aprov ar per unanim itat de tot es les
forces polítiques que hi form en part , la creació del Consell de Seguim ent de la Crisi
Econ òm ica a Molin s de Rei am b la següent com posició:
-

Alcalde
Pr esident de l’Àrea ASP
Pr esident de l’Àrea de DIPEL
Representant del grup del PSC
Representant del grup de CIU
Representant del grup municipal del PP
Representant del grup municipal de ERC
Representant del grup municipal de la CUP
Representant del grup municipal de Ix MdR
Representant de SI
Direct ora de Serv eis d’Alcaldia
Direct ora de Serv eis de l’Àrea de ASP
Direct ora de Serv eis de l’Àrea de DIPEL
Creu Roja
Càritas Molins
UGT Baix Llobregat
CCOO Baix Llobregat
CGT Baix Llobregat
Associació d’em presaris políg on industrial El Pla
Associació d’em presaris políg on industrial Riera del Molí
Unió de Botiguers de Molins de Rei
Associació de Venedor s del Mercat Municipal
Representant m olinenc del Grem i d’Hostaleria del Baix Llobregat
Representant AAVV
Representant de les entitats juv enils i de lleure
Cam bra de com erç
Fundació Agrària
Unió de Pagesos
PIMEC Baix Llobregat
Plataform a contra les retallades

Tam bé es va aprov ar la creació de dos Equips de Treball de l’Àm bit Social i de l’Àm bit
d’Ocupació i Reactivació Econ òm ica am b la següent com posició:
a)Equip Àmbit Social
-

Regidora de Serv eis Socials
Cap de Serv eis Socials
Cap d’In fància i Jov entut
Tècnica Oficina Habitatge
Tècnic Creu Roja
Tècnic Càritas Molins
Representant AAVV
Representant entitats juv enils i de lleure
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b)Equip Àmbit d’Ocupaci ó i de Reactivació Econòmica
-

Regidor d’Em presa
Regidora d’Ocupació i Habitatge
Cap de Prom oció Econòm ica
Tècnic d’Em presa
UGT
CCOO
CGT
Tècnics dues associacion s em presaris
Tècnic botiguers
Tècnic pagesos
Representants dues direccions IES
Tècnic cam bra de com erç
Representant AAVV
Representant entitats juv enils i de lleure

I la creació de la Secretaria Tècni ca del Con sell am b el següent personal de
l’Ajuntam ent:
-

Responsable de Pr ojectes
Cap de Serv eis Socials
Cap de Prom oció Econòm ica
Cap Infància i Jov entut
Tècnic d'Em presa
Adm inistrativa Alcaldia
Auxiliar Tècnic Alcaldia

Al mateix tem ps el Plenari Municipal va aprov ar dos docum ents; el de “Creació del
Consell de seguim ent de la crisi econ òm ica a Molins de Rei”, on es plantegen les línies
rect ores en les que ha de treballar el Consell, i el “ Diagrama de m om ents del
funcionam ent del Consell de seguim ent de la crisi econòm ica a Molins de Rei” , on es
defineixen els sis m om ents o etapes de treball del Consell, així com quan, que, qui i
com , s’ha de fer en cada m om ent. Podem dir que en el moment en que estem
reda ctant aquest document s’han complert escrupol osament els terminis i
feines previstes.
Desprès que el Ple Municipal v a prendre aquestes decisions, el Consell es va
con stituir en sessi ó Pl enària el 24 de maig de 2012 , on es van presentar i
debatre els objectius del Consell i el full de ruta establert. Posteriorm ent van com ençar
a funcionar els dos Equips de Treball i la Secretària Tècnica.
L’Equip de Treball Social va dur a terme una primera sessi ó el 7 de juny de
2012,on es va treballar una prim era aproximació de diagnòstic en relació als efectes de
la crisi a Molin s de Rei des de la v essant social, fruit d’a questa sessió es v a elaborar,
am b el suport de la Secretaria Tècnica el docum ent de diagnòstic de l’apartat núm ero 3
d’a quest escrit. Es van senyalar 30 elem ents considerats els m es significatius per
l’Equip, 12 fortaleses i oportunitats i 1 8 debilitats i am enaces i posteriorm ent es v an
prioritzar.
L’Equip d’Ocupaci ó i Reactivaci ó va dur a terme una primera sessi ó el 14 de
juny de 2012, on es va treballar una prim era aproximació de diagnòstic en relació als
efectes de la crisi a Molins de Rei des de la v essant d’ocupació i reactiv ació econ òm ica,
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fruit d’a questa sessió es v a elaborar, am b el suport de la Secretaria Tècnica el docum ent
de diagnòstic de l’apartat 3 d’a quest escrit. Es va senyalar 40 elem ents considerats els
m es significatius per l’Equip, 13 fortaleses i oportunitats i 27 debilitats i am enaces i
posteriorm ent es v an prioritzar.
Desprès d’a questes prim eres reunions dels dos Equips de Treball, a quest s v an tornar a
realitzar una nova sessió( els dies 26 de juny i 5 de juliol de 2012) per cada Equip am b
l’objectiu de pr oposar m esures a dur a term e d’acord am b el diagnòstic fet. L’Equip
Social v a pr oposar 30 m esures i l’Equip d’Ocupació i Reactivació Econòm ica 25
m esures, i de la mateixa manera que es v a fer am b el diagnòstic es va prioritzar. Cal
destacar que tant en les sessions de diagnòstic com en les de m esures es va fer prim er
un treball indiv idual per part de cada participant i posteriorm ent un treball de grup,
qu e va donar com a fruit les pr opostes que hi han en l’apartat 3 i 4 d’a quest docum ent.
Tal i com el Diagrama de Mom ents prev eia, desprès d’aquestes quatre sessions dels dos
Equips de Treball per elaborar un diagnòstic i proposar m esures, es v a dur a term e una
segona sessi ó del Plenari del Consell el 16 de juliol de 2012, on es va
presentar el diagn òsti c i les mesures treballades per el s dos Equips. A m es
de donar el v ist i plau a a questes el Plenari va plantejar la incorporació de n ov es
m esures, am b especial significació aquelles deriv ades del docum ent de juliol de
2010“Molin s de Rei: sinergies per afrontar la situació econ òm ica actual”.
En a questa segona sessi ó plenària del Con sell es va prendre el compromís
que a mitjans d’Octubre es tornaria a reunir el plenari per tal d’apr ovar un
document gl obal que recullis tot el treball dut a terme durant aquest
mesos. Es per això, que el m es de setem bre de 2012, concretam ent tel 13 i el 25 , els
dos Equips de Treball s’han t ornat a reunir, aquesta v egada conjuntam ent, per
concretar el qui i el com , el quan i cost, si s’escau, de cada acció pr oposada. El
docum ent que avui , 15 d’octubre de 2012, es presenta a la consideració del Plenari del
Consell, en el seu apartat 4 , concreta t ot s a quests aspectes. Finalment les 66
mesures (55 pr oposades pels equips de treball i 11 derivades del document
“Sinergies per afr ontar la situaci ó econ òmica actual”) estan integrades a
sis àmbits diferents, cadascun amb un objectiu general que emmarca les
acci ons:
-Família (5 mesures)
Objectiu: Fom entar polítiques socials, de salut, educativ es, de lleure, culturals, etc., que
garanteixin la igualtat d’oportunitats de les fam ílies i que perm etin que els diferents
indiv idus d’a questes puguin dur a term e el seu pr ojecte v ital de v ida
-Serveis Socials (5 mesures)
Objectiu: Reforçar t otes a quelles actuacions dels Serv eis Socials (públics, entitats
socials, privats) per tal de facilitar que les persones i fam ílies am b m eny s recursos
puguin transitar per a quest període de crisi am b els m ínim s costos possibles
-Laboral (9 mesures)
Objectiu: Pr om oure la formació i la incorporació en el m ercat de treball de les per sones
aturades de Molins de Rei, intentant relacionar les ofertes de treball am b les necessitats
socials que es donen a la Vila
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-Habitatge (9 mesures)
Objectiu: Prom oure i Defen sar el dret de l’habitatge dels v ilatans i v ilatanes , potenciant
t otes a quelles m esures que facilitin l’habitatge a les fam ílies i persones am b m eny s
recursos
-Serveis Públics, Cohesi ó Social i Cohesi ó Territorial (5 mesures)
Objectiu: Articular un com prom ís social per el m antenim ent de la qualitat dels serv eis
públics per tal de garantir la cohesió social i territorial de la v ila
-Rea ctivació Econ òmica (33 mesures)
Objectiu: Increm entar l’activ itat econòm ica de Molins de Rei, coordinant i com partint
les accions de reactiv ació econòm ica que es realitzen a la v ila per garantir la creació i el
mantenim ent dels llocs de treball.
A partir d’ara, es tracta, si el Plenari del Consell del 15 d’octubre de 201 2 aprova el
docum ent, de que cada m em bre del Con sell faci sev es les m esures i les contem pli en els
pr ogram es i pressupostos del 2013, 2014 i 2015.
Hem arribat al m om ent cinc del Diagram a de Mom ents, i el cam í a seguir, com es
planteja en el Mom ent sis es fer el Seguim ent dels principals elem ents del Diagnòstic i
de les Mesures a dur a term e, i per això, tal i com es va acordar, cada tres m esos es
reunirà el Plenari del Consell.

Pàgina 9

Cons ell de Seguiment
de la Crisi Econòmica

3. Diagnòstic Social, Ocupació i Reactivació
Econòmica
3.1. Document de diagnòstic social
SESSIÓ DIA GNÒSTIC EQUIP DE T REBA LL SOCIAL
(Molins de Rei, 7 de juny de 2012)
FORTALESES I OPORTUNITATS
1 . Creixem ent de la població de forma pr ogressiv a, el que fa possible una detecció
ràpida de les situacions de risc i perm et donar respostes personalitzades.
Puntuaci ó: 10 molins
Els darrers 14 any s el creixem ent de la població de Molin s de Rei ha estat de forma
pr ogressiv a: 1 998- 1 8.960 habitants; 2002 - 21 .197 habitants; 2006- 23.374
habitants; 2011 - 24.572 habitants.
2. Existència d’una cartera àm plia de prestacion s socials (ajuts: d’aigua, IBI,
escom braries, m enjador...).
Puntuaci ó: 8 molins
Nom bre usuaris ajuts aigua, Ibi i escom braries 2011 : 87
Nom bre usuaris Pa ssi Metropolità de Transports 2011 : 94
Nom bre ajudes Em ergència social 2011 : 706 ajudes
Nom bre usuaris accés piscina persones am b discapacitats: 17
Nom bre beneficiaris beques m enjador Curs 2011 -2012:: 1 82. Aquestes beques són
com plem entàries de les beques concedides pel Consell Com arcal del Baix Llobregat
( Departam ent d’Ensenyam ent Generalitat Catalunya)
3. Entitats am b una im portant capacitat de m obilit zació.
Puntuaci ó: 6 molins
L’Any 2011 l’Ajuntam ent de Molins de Rei signa acord de col·laboració am b 1 03
entitats, a ssociacions i col·lectius de la v ila.










31 entitats de l’àm bit cultural
21 entitats i clubs esportius
10 entitats de l’àm bit de serv eis socials
7 associacions de v eïns i v eïnes
8 entitats infantils i juv enils
1 entitat de l’àm bit de com erç just
15 entitats de l’àm bit educatiu
9 entitats de l’àm bit de sanitat
1 entitat de l’àm bit de la igualtat

L’Any 2012 l’Ajuntam ent de Molins de Rei signa acord de col·laboració am b 112
entitats, a ssociacions i col·lectius de la v ila.
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33 entitats de l’àm bit cultural
22 entitats i clubs esportius
9 entitats de l’àm bit de serv eis socials
7 associacions de v eïns i v eïnes
8 entitats infantils i juv enils
25 entitats de l’àm bit educatiu
7 entitats de l’àm bit de sanitat
1 entitat de l’àm bit d’igualtat

A data de 1 0 de juliol de 2012 figuren inscrites en el registre municipal d’entitats,
158 entitats.
4. Bona resposta de la població dav ant les necessitats socials.
Puntuaci ó: 5 molins
Com exem ple de la bona resposta de la població de Molins de Rei davant les
necessitats socials m ostrem la Campanya Solidaria Ni un plat Buit! Que es va dur a
term e el passat 1 9 de m aig de 2012.
A questa cam panya im pulsada per les entitats de lleure educatiu de la Vila, Càrites i
Creu Roja Baix Llobregat Centre, i que com pte am b el suport de la regidoria
d’Infància i Serv eis Socials, pretén donar resposta als efectes de la situació
socioecon òm ica actual de fam ílies del t erritori am b una recollida d’alim ents. Creu
Roja i Càrites seran les entitats encarregades de gestionar el lliuram ent dels
alim ents a les fam ílies am b necessitats socioeconòm iques.
A la cam panya de recollida v an participar infants, adolescents i m onit ors i
m onitores de les entitats així com v oluntaris de Càrites i Creu Roja Baix Llobregat
Centre.
El t otal d’alim ents recollit s v a ser de 1 .5 82 kilos i s’han beneficiat 63 fam ílies de la
Vila.
5 . Vila socialm ent cohesionada.
Puntuaci ó: 5 molins
Per tal d’il·lustrar a quest anunciat descriv im 8 indicadors significatius:


RENDA FAMILIAR DISPONIBLE BRUTA (2008) – en milers d’Euros
Molins de Rei
18

Baix Llobregat
15 ,2

Catalunya
16,9
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ATUR (Juny 2012)

Atur general
Atur homes
Atur dones


Catalunya
15 ,5 %
14,6%
16,5 %

Baix Llobregat
13,7 %

Catalunya
17,5 %

ÈXIT I FRACÀS ESCOLAR (segons dades del 2011 d’Educa ció de
l ’Ajuntament de Molin s de Rei ).

Èxit escolar
Fra càs escolar


Baix Llobregat
15 ,9 %
14,7%
17,3%

PERCENTATGE DE PERSONES NA SCUDES A L’EST RANGER (2011)
Molins de Rei
7,5 %



Molins de Rei
13,9%
12%
16%

Molins de Rei
88,4 %
7,8 %

Catalunya
68,8 %
31 ,2 %

RENDIMENT ESCOLAR 2012
Pel que coneixem de les pr ov es d’av aluació de les com petències bàsiques
(llengües i matem àtiques) qu e es fan a prim ària, a partir de les dades que
arriben als centres escolars i com entades en l’àm bit dels consells escolars de
centre, sabem que t otes les escoles de Molin s de Rei treuen resultats per sobre
de la m itjana de Catalunya. En general, es pot afirmar que a Molins de Rei hi ha
un percentatge d’acreditació força alt. T ot plegat indica que a Molins de Rei hi
ha un sistema educatiu de qualitat.



L’OFERTA ESCOLAR COM A FACT OR DE QUALITAT DEL SIST EMA
EDUCAT IU A MOLINS DE REI 2012.
Molin s de Rei com pta am b una oferta escolar com pleta en totes les etapes
educativ es (abraça t ot el cicle v ital), llevat de la univ ersitària. Això perm et a t ots
els m olinencs i m olinenques, tinguin l’edat que tinguin, poder cursar una bona
part dels estudis reglats i n o reglats que n ecessitin sense hav er de desplaçar-se
fora de la v ila. Molins de Rei com pta am b una oferta im portant de llars d’infants
(educació infantil de prim er cicle); centres d’educació infantil de segon cicle i
d’educació primària, de col·legis priv ats concertats que ofereixen educació
infantil i prim ària i ESO; d’instituts públics que ofereixen l’ESO, batxillerats
(tam bé a distància a trav és de l’IOC) i cicles form atius de grau m itjà i de grau
superior; form ació de persones adultes (form ació instrum ental, graduat d’ESO,
pr ov es d’accés a la univ ersitat per a m ajors de 25 any s, informàtica, anglès); de
Plans de Qualificació Professional Inicial en la m odalitat de Plans de Transició
al Treball adreçat a jov es que n o han acreditat l’ESO, form ació artística no
reglada en l’Escola Municipal de Música, a m és de serv eis educatius de suport,
com és el cas del Cam p d’Aprenentatge de Can Santoi, etc.
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L’ANY 2012 L’AJUNTAMENT DE MOLINS DE REI SIGNA ACORD DE
COL·LABORACIÓ A MB 112
ENT ITATS, ASSOCIACIONS
I
COL·LECT IUS DE LA VILA
Dades a l’apartat 3 de Fortalesas i Oportunitats.



FORTALESA DEL COMERÇ
Existència d’una “Inv estigació del com portam ent del consum a Molins de Rei
2012”, fet per la Unió de Bot iguers, que docum enta aquesta fortalesa de Molins
de Rei per la reactiv ació econòm ica i la cohesió social.

6. Voluntat política de donar respost es per m inim itzar els efectes de la crisi
econ òm ica.
Puntuaci ó: 5 molins
Acord en el Ple Municipal del 26 d’abril de 2012 per unanim itat de t otes les forces
polítiques de crear el Consell de Seguim ent de la Crisi Econ òm ica de Molins de Rei.
7. Voluntat política d’incentivar el lloguer social.
Puntuaci ó: 5 molins
El n om bre d’habitatges destinats a polítiques socials que es calcula s’obtindrà
durant el sexenni d’im plem entació del Pla Local de l’Habitatge 2012-2017 és de 420
nou s habitatges (1 80 Habitatge Pr otecció Oficial de nova con strucció i 240 estim ats
pr ocedents de la Xarxa de Mediació).
8. Existència d’estructures tècniques, tant en les entitats com a l’Ajuntam ent per
donar respostes coordinades.
Puntuaci ó: 4 molins
Nom bre d’entitats socials subv encionades al 2011...................4
Nom bre d’entitats de gent gran subv encionades al 2011..........5

9. Coordinació estable entre entitats i l’Ajuntam ent.
Puntuaci ó: 2 m olins
Coordinació estable am b institucion s públiques i entitats socials de la v ila, com ara,
Creu Roja Baix Llobregat Centre i Càrites.
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10. Bona situació estratègica de la v ila.
Puntuaci ó: 2 m olins

Molins de Re i
Molins de Re i

11. Elev ada cobertura d’atenció per part dels serv eis socials bàsics.
Puntuaci ó: 0 molins
Augm ent a l’any 2011 del n om bre de persones ateses pels serv eis socials bàsics
respecte al conjunt de població de Molin s de Rei al 2009 (passa de l’11 ,40% al 2009
al 13,22% al 2011 )
A l’any 2011, es v a atendre a 87 per sones am b grau de resolució de dependència
dins el Serv ei d’Ajut a dom icili.
A l’any 2011, es va atendre a 111 al Serv ei d’Ajut a dom icili am b dificultats socials
(n o tenen grau de dependència).
Actualm ent, a juliol de 2012, no tenim llista d’espera al serv ei d’ajut a dom icili.
12. Elev at sentim ent de pertinença dels m olinencs i m olinen ques.
Puntuaci ó: 0 molins
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DEBILITATS I AMENACES
1 . Poca oferta d’habitatge social.
Puntuaci ó: 26 m olins
Quantificació dels habitatges destinats a polítiques socials (HPS) de Molins de Rei a
data 2012:
Habitatges qualificats de protecció oficial (1)
285
(2)
Habitatges dotacionals públics
75
Habitatges privats cedit s a l’adm inistració pública (3)
2
Habitatges privats de lloguer adm inistrats per les xarxes de m ediació social (4)
195
Habitatges privats de lloguer de pr òrroga forçosa (5)
208
Habitatges l’usuari dels quals es beneficia d’ajuts públics al pagam ent del lloguer (6) 376
Habitatges prom oguts per operador s públics, de preu interm edi (7)
58
Habitatges o allotjam ents dins de program es socials am b ajuts pr opis municipals(8) 10
TOTAL Habitatge Protecció Social (HPS)

1 .209

(1) Font: Pacte Nacional Habitatge , DMAH i Col·legi d’Aparelladors.
(2) Font municipal. 36 HDP per a gent gran i 39 per a gent jove.
(3) Font municipal.
(4) Font municipal. S’han comptabilitzat habitatges gestionats per la Borsa Jove i la Xarxa de Mediació.
(5) Font: Pacte Nacional per l’Habitatge. A la dada de 2006 (218 habitatges) s’ha aplicat un decreixement del 0.7%
anual.
(6) Font municipal. S’han comptabilitzat els ajuts RBE i lloguer just per joves i majors de 35 anys.
(7) Font municipal. 10 Habitatges promoguts pel Patronat Local de l’Habitatge, entitat sense ànim de lucre, i 48
habitatges de preu taxat.
(8) Font municipal . programa de reallotjament dels afectats urbanístics del Carrer Sant Pere Romaní (Riera Bonet)

2. Massa tem ps d’espera entre les sol·licituds d’entrev ista a Serv eis Socials i
l’entrev ista.
Puntuaci ó: 21 molins
Actualm ent el tem ps d’espera, exceptuant les urgències, entre la sol·licitud
d’entrev ista a Serv eis Socials Municipals i l’entrev ista és de 30 dies per ser atès am b
un/a treballador/a social i uns 15 dies, en el cas d’educador s socials.
3. Dificultats de relacionar les ofertes de treball am b les necessitats socials.
Puntuaci ó: 20 molins
Com exem ple tenim una bona experiència de SOLIDA NÇA:


A l’any 2011 , v a haver 3 ofertes que v an ser adjudicades a persones deriv ades de
Serv eis Socials.



A l’any 2012, va arribar una oferta i s’han derivat de Serv eis Socials 64 persones.
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4. In suficiència de places residencials i de centre de dia per a la gent gran.
Puntuaci ó: 16 molins


1 /5 part de les llars de Molins de Rei són unipersonals (22%), m és de la m eitat
d’a questes són fem enines (12,4%) i 1 /3 part (7 %) fem enines i m ajors de 65 any s.



Oferta de 30 places de residència pública Municipal i 1 0 de centre de dia.
SERV EI NO OBLIGATORI atès que per n om bre d’habitants, no es t é l’obligació
d’oferir-lo.



Actualm ent s’està atenent la dem anda del serv ei de Treballadora Fam iliar que
arriba a Serv eis Socials.



Llista d’espera places públiques:
Residència: 73 persones
Centre de dia:14 persones



Oferta de 30-35 places de centre de dia privades.

5 . La m anca d’acció conjunta en el treball indiv idual i fam iliar entre els diferents
agents socials fa perdre eficàcia i eficiència en les interv encions i dispersa i duplica
recursos.
Puntuaci ó: 10 molins
6. Increm ent de llars sense recursos o am b recursos m olt baix os.
Puntuaci ó: 10 molins
D’acord am b la m em òria de Serv eis Socials, a l’any 2011 , es v an detectar 455
pr oblem àtiques d’ingressos insuficients entre la població atesa pels Serv eis Socials.
7. Increm ent de la crispació social i de les actituds agressiv es.
Puntuaci ó: 8 molins
Tant en els Serv eis Socials Municipals com a l’Oficina d’Habitatge de Molins de Rei
es detecta un augm ent de les actituds crispades i agressiv es. Això obliga, en alguns
casos, a fer una intervenció des de Serv eis Socials conjunta entre 2 pr ofessionals.
A quest fet prov oca m és retard en l’atenció.
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8. Dism inució dels nens i adolescents participants en les activ itats de lleure.
Puntuaci ó: 4 molins
ACT IVITAS D'ESTIU-INSCRIPCIONS
Any
2009
2010
Acollida m atí
313
234
Activ itat
1 .616
1 .159
Menjador
756
437
Acollida tarda
218
124

2011
178
872
389
116

2012
86
497
252
75

Nota: les dades 2012 no estan tancades, doncs cada setm ana hi ha nous inscrits, son
tandes obertes.
Des de SS es subv enciona les ludoteques d’estiu i Nadal adreçades a fam ílies am b
pr oblem àtica social. A l’any 2011, es van atorgar 80 ajudes (beneficiaris).
9. Pr ogressiva reducció de les prestacions socials de t ot tipus.
Puntuaci ó: 4 molins
Augm enta el tem ps de concessió d’una PIRMI (1 any ).
Augm ent el tem ps de concessió d’una Pensió n o contributiv a (8 m esos).
En les beques del Consell Com arcal, durant el curs 2010-2011 nom és ha hagut un
única conv ocatòria al m aig de 2011 .
10. Increm ent de fam ílies am b pr oblem es d’habitatge.
Puntuaci ó: 3 m olins
A l’any 2011, 134 unitats fam iliars presentav en div ersos pr oblem es d’habitatge
(desnonam ents hipotecaris (9), desnonam ents de lloguer (21 ), barraquism e (4),
ingressos insuficients que poden deriv ar en desnonam ents (47 ), i altres.
11. Possible pèrdua de centralitat de Molin s de Rei. Si ens instal·lem en un sentim ent
de com plaença am b nosaltres mateixos, n o ens deixarà avançar adequadam ent.
Puntuaci ó: 2 m olins
12. Dificultats de garantir alim ents durant el període de vacances per als infants i
adolescents que t enen beques m enjador.
Puntuaci ó: 2 m olins
13. Risc de pèrdua de la cohesió social de la v ila i perill de l’augm ent de conductes
asocials.
Puntuaci ó: 2 m olins
Si els 8 indicadors que es destacava a l’apartat núm ero 5 . Vila Socialment
Cohes ionada de Fortaleses i Oportunitats em pitjoren i tam bé ho fan altres elem ents
bàsics (alguns en les Fortaleses i Oportunitats i tam bé en les Debilitats i Am enaces),
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es pot donar un risc de pèrdua de la cohesió social i un perill de l’augm ent de les
conductes asocials a Molins de Rei.
14. Afany s de protagonism e per part de les entitats o l’Ajuntam ent que dificultin l’acció
conjunta i l’eficàcia i l’eficiència de les intervencions.
Puntuaci ó: 0 molins
15 . Pr océs de debilitam ent de les entitats tradicionals.
Puntuaci ó: 0 molins
16. Massa tem ps d’espera entre la sol·licitud d’entrev ista per tem es relacionats am b
habitatge i l’entrev ista.
Puntuaci ó: 0 molins
17. Poca consciència col·lectiva sobre la pobresa a la v ila.
Puntuaci ó: 0 molins
18. In suficient oferta de form ació ocupacional.
Puntuaci ó: 0 molins
Dades a l’apartat 6 de Fortaleses i Oportunitats del docum ent Sessió Diagnòs tic
Equip d’Ocupació i Reactivació Econòm ica.
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3.2. Document de diagnòstic d'ocupació i reactivació econòmica
SESSIÓ DIA GNÒSTIC EQUIP D'OCUPACIÓ I REACTIVACIÓ ECONÒMICA
(Molins de Rei, 1 4 de juny de 2012)
FORTALESES i OPORTUNITATS
13. Atracció com ercial de Molins de Rei
Puntuaci ó: 20 molins
Existència d’una “ Inv estigació del com portam ent de consum a Molins de Rei 201 0”.
Fet per la Unió de Bot iguers, que docum enta aquesta fortalesa de Molins de Rei.
14. Aliances entre els act ors públics i privats que actuen a la Vila
Puntuaci ó: 16 molins
L’Àrea de Desenv olupam ent i Pr om oció Estratègica Local de l’Ajuntam ent de
Molin s de Rei en juliol de 2010 v a elaborar un docum ent “Reflexion s del teixit
econ òm ic de Molins de Rei”, que inclou un resum de les pr opostes a tirar endavant
consen suades am b tot el teixit em presarial i les associacions em presarials.
Existència de conv enis de col·laboració am b les 4 associacions em presarials de la
v ila.
Existència de l’Acord Marc, marc estable de diàleg i interlocució entre les dues
associacions d’em presaris i propietaris dels dos polígons industrials de la v ila i
l’ajuntam ent de Molin s de Rei.
Durant els any s d’existència dels Serv ei Local d’Ocupació s’han fet aliances am b la
Fundació ECOM, INFORM i accions conjuntes am b municipis de la Vall Baixa.
15 . Existència de plans d'u sos del polígon s industrials per a la im plantació d'a ctiv itat
econ òm ica
Puntuaci ó: 11 molins
Oportunitat: n ou pla d’usos dels polígon s industrials que perm etrà disposar de
m és possibilitats d’usos per l’activ itat em presarial d’acord am b la nova tipologia i
característiques de la industria actual, per atreure nov es activ itats econ òm iques.
Actualm ent està en tràmit i pendent d’apr ov ació de la Generalitat.
16. Lideratge de l'A juntam ent de Molins de Rei a la Vall Baixa del Llobregat és referent
per l'em prenedoria i per l'ocupació
Puntuaci ó: 9 molins
En el m arc dels pactes t erritorials del Baix Llobregat, es va com ençar en l’any 2005
la prim era edició del Dia de l’em prenedor adreçat als instituts de tota la zona Vall
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Baixa del Baix Llobregat. T otes les edicions les ha organitzat el Serv ei de Creació
d’Em preses de l’ajuntam ent de Molins de Rei am b el suport de la resta
d’ajuntam ents de la zona m eny s la 4ª edició en el 2008 que la v a organitzar
l’ajuntam ent de Pallejà am b el suport de la resta d’ajuntam ents de la zona i
especialm ent l’ajuntam ent de Molins de Rei.
Tam bé en el m arc dels pactes territorials Baix Llobregat, es v a com ençar en l’any
2004 la prim era edició dels prem is em presarials Vall Baixa, la prim era edició la va
organitzar el Serv ei de Creació d’Em preses de l’ajuntam ent de Molins de Rei, i en
les següents edicion s sem pre ha donat suport tècnic. Les edicion s cada any s’han fet
en un municipi diferent de la zona Vall Baixa del Baix Llobregat.
Des de l’inici de la Xarxa Inicia per la Creació d’Em preses de la Generalitat de
Catalunya, que el Serv ei de Creació d’Em preses de Molin s de Rei està adherit, i en el
seu pla de treball es dóna cobertura a l’em prenedoria d’altres ajuntam ents de la
zona Vall Baixa que n o disposen de Serv ei d’em prenedoria. Aquests municipis
principalm ent són: Cerv elló, Vallirana, Corbera de Llobregat i Pallejà.
La pr ocedència d’usuaris que han fet ús del Serv ei Local d’Ocupació de Molins de
Rei des de la im plantació del programa Oracle (2005 ) de poblacions pr operes a la
Vila (20 poblacions diferents) ha estat el 39, 72%. Els usuaris de Molin s de Rei han
estat el 60,28%.
El n om bre d’ofertes de treball que ha rebut el Serv ei Local d’Ocupació de Molin s de
Rei des de la im plantació del programa Oracle (2005 ) de poblacions pr operes a la
Vila (31 poblacions diferents) ha estat 68,22%. Les ofertes de treball rebudes des de
Molin s de Rei han estat el 31,7 8%.
17. Pr ojecció de la Fira de la Candelera.
Puntuaci ó: 7 molins


Dades estadístiques de la 161 a Fira de la Candelera:
-



M2 d’exposició:45 .758 m2
Núm . Exposit ors: 908
Núm . ens priv ats i públics col·laboradors: 15 0 (1 08 m olinencs i 42
forans)
Nom de participants en els diferents concursos: 251 ( 83 m olinencs i 1 68
forans)

Ressò m ediatic Fira: en t otal, entre m itjans de comunicació generalistes,
webs i m itjans especialitzats, han estat un t otal de 55, seg ons hem pogut
detectar.

18. Qualitat de l'oferta form ativ a a la Vila.
Puntuaci ó: 5 molins
Molin s de Rei com pta am b una oferta escolar com pleta en totes les etapes
educativ es (abraça t ot el cicle v ital), llevat de la univ ersitària. Això perm et que els
m olinencs i m olinen ques, tinguin l’edat que tinguin, poder cursar una bona part
dels estudis reglats i n o reglats que necessitin sense haver de desplaçar-se fora de la
v ila. Molins de Rei com pta am b una oferta im portant de llars d’infants (educació
infantil de prim er cicle); centres d’educació infantil de segon cicle i d’educació
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primària, de col·legis privats concertats que ofereixen educació infantil i primària i
ESO; d’in stituts públics que ofereixen ESO, batxillerats (tam bé a distància a través
de l’IOC) i cicles formatius de grau m itjà i de grau superior; form ació de per sones
adultes (formació in strum ental, graduat ESO, prov es d’accés a la univ ersitat per a
major s de 25 any s, inform àtica, anglès); de Plans de Qualificació Professional
Inicial en la m odalitat de Plans de Transició al Treball adreçat a jov es que no han
acreditat l’ESO, formació artística no r eglada en l’Escola Municipal de Música, a
m és de serv eis educatius de suport, com és el cas del Cam p d’Aprenentatge de Can
Santoi, etc.


OFERTA DE FORMACIÓ OCUPACIONAL
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RESULTATS CURSOS FOC 2011-2012
Cur s: APLICACIONS INFORMAT. 001
Entrev istes/assistents
Sessions inform ativ es
Participants
Valoració satisfacció

Criteris de validaci ó
----15
= o >2,6 (m àxim 4)

Anual
30
1
17
3,6

Cur s: ANGLÈS ATENCIÓ PÚBLIC 004
Entrev istes/assistents
Sessions inform ativ es
Participants
Valoració satisfacció

Criteris de validaci ó
----15
= o >2,6 (m àxim 4)

Anual
70
1
15

Cur s: GEST OR/A DE MAGATZEM 003
Entrev istes/assistents
Sessions inform ativ es
Participants
Valoració satisfacció

Criteris de validaci ó
----15
= o >2,6 (m àxim 4)

Anual
58
2
16
3,3

Cur s: INFORMÀTICA DE L'USUA RI 002
Entrev istes/assistents
Sessions inform ativ es
Participants
Valoració satisfacció

Criteris de validaci ó
----15
= o >2,6 (m àxim 4)

Anual
70
1
15
3,1

Cur s: APLICACIONS INFORM. 008
Entrev istes/assistents
Sessions inform ativ es
Participants
Valoració satisfacció

Criteris de validaci ó
----15
= o >2,6 (m àxim 4)

Anual
87
1
17
3,4

Cur s: GEST OR/A DE MAGATZEM 005
Entrev istes/assistents
Sessions inform ativ es
Participants
Valoració satisfacció

Criteris de validaci ó
----15
= o >2,6 (m àxim 4)

Anual
86
1
15

Cur s: INFORMÀTICA DE L'USUA RI 006
Entrev istes/assistents
Sessions inform ativ es
Participants
Valoració satisfacció

Criteris de validaci ó
----15
= o >2,6 (m àxim 4)

Anual
38
1
17
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PROGRA MA SEFED, DA DES PERÍODE 2007 FINS 2012

Programa SEFED

Altes/Participants

2007

2008 2009 2010

2011

2012. PRIMER
SEMESTRE,
2012,
EXECUTANT-SE SEGON
PRÀCTIQUES I
SEMES
PENDENTS INICI
TRE
INSERCIONS

55

53

67

62

64

31

Valoració satisfacció

8,88

8,395

8,39

8,735

8,5

8,4

Insercions, nom bre

45

32

38

39

32

4

Pràctiques en empresa

19

18

12

32

31

29

Intercanvis o estades a l'estranger

1

4

1

6

2

0

Baixes

11

7

5

7

16

5



32
1

2

PROJECTE ILO-QUID

Pr ojecte subv encionat per la Diputació de Barcelona per formar ciutadans/nes
en el sector d’atenció a les persones durant el període 2011 -2012, es v an form ar
15 persones com a Auxiliars a Dom icili i 15 persones m és en un curs bàsic de
cuina am b obtenció del tít ol de manipulació d’alim ents.
En any s anteriors s’han realitzat dos cursos m és d’auxiliars de geriatria, un de
cam brera de pisos (lligat a la posada en marxa d’establim ents h otelers al
municipi) i un curs m és de m onit ors de lleure.....
En t otal, durant els 5 any s d’execució de l’ILO-QUID s’han form ant un t otal de
90 persones.


FORMA CIÓ PRÒPIA

L’ANY 201 0, am b la denegació de t ots els cursos sol·licitats a la Generalitat de
Catalunya es v an realit zar dos cursos d’informàtica pr opis am b un total de 30
participants.
19. Jov es am b bona i polivalent form ació.
Puntuaci ó: 4 molins
Els elem ents explicats en el punt núm ero 6 de que l’oferta escolar és un factor de
qualitat del sistema educatiu a Molins de Rei, dóna com a resultat que els jov es de
la v ila tinguin una bona i div ersificada form ació.
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20. Situació geogràfica bona degut a les comunicacions (port, aeroport, autopista...)
Puntuaci ó: 3 m olins

Molins de Re i
Molins de Re i

21 . Xarxa d'em presaris i com erciants organitzats.
Puntuaci ó: 3 m olins
Existència de les següents xarxes:


Associació d’Em presaris i Pr opietaris del Políg on Industrial El Pla (creada
en l’any 2006).



Associació d’Em presaris i Propietaris del Polígon Industrial Riera del Molí
(creada en l’any 2007).



Associació de Com erciants, professionals i em preses de serv eis de Molin s de
Rei, Bot -Mol (creada en l’any 1979).



Associació de Venedor s del Mercat Municipal.

22. Acord per la creació del Con sell de Seguim ent de la Crisi Econòm ica.
Puntuaci ó: 2 m olins
El ple m unicipal de Molins de Rei de 26 d’abril de 2012 va apr ov ar per unanim itat
de t otes les forces polítiques la creació del Consell de Seguim ent de la Crisi
Econ òm ica.
23. Un incipient entorn tecnològic (T IC) que v ol desplegar
Puntuaci ó: 2 m olins
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Millora dels continguts del web espaiem presa.cat, web que és un referent pels
em presaris i em prenedors de Molin s de Rei.
S’està treballant per fer m és fàcil i accessible t ota la inform ació i tramitació als
usuaris d’ocupació i formació per m itjà de la creació de sistem es autom àtics per
registrar-se com usuari del SOL, oferir-se a ofertes del Serv ei i altres futures accions
v ia Internet. Això facilitarà l’accés i descongestionarà els serv eis... l’Adm inistració
m és propera.
24. Incentiv ació dels em prenedors als instituts de secundària.
Puntuaci ó: 1 molins
Dades quantitativ es del Serv ei de Creació d’Em preses de l’Ajuntam ent de Molin s de
Rei:
N ombre de joves d’instituts de Molins de Rei participants en
accions de sensibilització
N ombre d’accions realitzades amb joves d’instituts de Molins de Rei
Di a emprenedor participants totals V all Baixa del Baix Llob .
Di a emprenedor participants de Molins de Rei
Total instituts participants de l a Vall Baixa del Baix Ll ob .
Total instituts participants de Molins de Rei

2009
69

2010
11

2011
17

6
1 45
83
5
2

1
1 82
73
7
2

1
1 25
53
5
2

Les accion s de sensibilit zació es realitzen en el Centre Joan N. García Niet o, on està
ubicat el Serv ei de Creació d’Em preses. El dia de la xerrada els alum nes fan una
v isita pel Centre. Posteriorm ent els alumnes en alguns ca sos utilit zen el Serv ei de
Creació d’Em preses, el club de l’em prenedor, consultes per correu electr ònic,
assessoram ents, els taller s form atius...
Les diferents edicions del Dia de l’em prenedor de la Vall Baixa s’han fet en el
gimnàs de l’in stitut Bernat El Ferrer. Això ha suposat una gran im plicació de l’equip
directiu de l’institut, de professorat de diferents disciplines, i de l’alumnat.
25 . Coneixem ent del territori per part dels serv eis municipals d'ocupació i em presa.
Puntuaci ó: 0 molins
Això és possible degut a que l’Ajuntam ent de Molins de Rei té un equip tècnic
d’ocupació i em presa força consolidat desprès de m olts any s de continuïtat.
Com a m ostra d’aquest coneixem ent us oferim unes dades relacionades am b el
teixit em presarial i am b el Serv ei Local d’Ocupació.


DA DES DEL TEIXIT EMPRESARIAL
Nombre d’empreses:
- Nom bre d’indústries del polígon industrial El Pla: 178*
- Nom bre d'indústries polígon Riera Molí: 81 *
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*Font: base de dades d’empresa de l’Àrea de Desenvolupament i Promoció
Es tratègica Local (DIPEL) Nova base creada l’any 2009 amb informació
del cens realitzat per consultoria externa (MDK) que recull les empreses
ubicades als polígons industrials. Posteriorment i fins ara s 'ha anat
actualitzant pels tècnics de l’Àrea de DIPEL m itjançant vis ites de
prospecció.
- Nombre d’indústries casc urbà: 35**
**Font: base de dades de Promoció Econòm ica de l’Àrea de DIPEL, cens
realitzat l’any 2007 per consultoria externa (MDK) que recull informació
de tot el municipi. Posteriorment i fins ara s 'ha anat actualitzant pels
tècnics de l’Àrea de DIPEL m itjançant vis ites de prospecció.


DA DES SERV EI DE CREACIÓ D’EMPRESES
Nombre de persones assessorades
Perc entatge de per sones assessorades aturades
sobr e el total de per sones assessorades:
Perc entatge de per sones assessor ades de menys de 25 anys
aturades sobre el total de persones assessor ades aturades
Perc entatge de per sones assessor ades aturades amb perfil
universitari sobre el total de persones assessorades aturades
Nombre d’empreses creades a Molins de Rei
amb el suport Servei Creació d’Empreses
Nombre de persones
que han realitzat accions de
sensibilització
Percentatge de persones menors de 25 anys
que han r ealitzat acci ons de sensibilitzaci ó sobre el total



2010
201
77%

2011
205
7 2,7 %

2,5%

7 ,38%

20,5%

20%

20

15

400

293

63%

71 %

DA DES QUALITATIVES
Els em prenedors que arriben al Serv ei de Creació d’Em preses cada v egada
són m és els que estan creant l’em presa per necessitat i n o per oportunitat. I
cada v egada m és, capitalitzen l’atur per crear l’em presa.



DA DES D’OCUPA CIÓ
Prin cipals dades del Servei Local d’Ocupaci ó d’usuaris de Molins

ÀREA DE DESENVOLUPAMENT I PROMOCIÓ ESTRATÈGICA LOCAL
NEGOCIAT DE PROMOCIÓ ECONÒMICA
2012
INTERMEDIACIÓ
USUARIS DEL SOL DE MOLINS DE REI
DADES DE RESIDENTS A MOLINS DE REI
Sessió informativa inicial

2007

2008

2009

2010

2011

2012

TOTAL

Sessions informative s totals

49

62

94

91

95

66

457

Participants sessions informatives t otals

413

576

960

931

1007

625

4512

Altes al se rvei (persones de Molins)
145
Persones que visiten el Club de Feina (persone s
de Molins)
177
Visite s/consultes al Club de la feina (persones de
Molin s)
258

193

324

305

279

164

1410

187

216

217

226

117

1140

307

632

948

1098

755

3998

Ofertes Rebudes totals

294

133

185

135

40

1314

Club de Feina

527

Insercions (persones de Molins)
74
60
43
30
33
88*
Nota: hi ha més insercions que ofertes de treball per haver-se tancat ofertes de períodes anteriors
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DEBILITATS I AMENACES
1 . Manca de cobertura Wifi i Fibra Òptica a la Vila.
Puntuaci ó: 33 molins
En el 201 0 s’ha fet un docum ent de reflexions del t eixit econòm ic de Molins de Rei
sinergies per afr ontar la situació econ òm ica actual, a partir d’una dinàm ica m olt
participativa de petit s grups (es v an conv ocar un t otal de 1 2 reunions) am b gerents i
responsables d’indústries, com erços i serv eis. Es va com ençar per les em preses de
les juntes de les associacion s d’em presaris.
Una de les conclusion s d’a questes dinàm iques que s’ha recollit en el docum ent de
reflexions ha estat “la necessitat que cal que la fibra òptica arribi als polígons, la
cobertura actual de la qual és insuficient. Per tal de poder fer av enços tecn ològics
s’ha d’atreure i m antenir em preses als polígons. Cal fer un esforç en a quest sentit i
qu e sigui com partit entre les em preses i l’Adm inistració.
2. Massa burocràcia per al fom ent de l'a ctiv itat econ òm ica i la creació d'em preses.
Puntuaci ó: 30 molins
Opinió facilitada per em prenedors que utilit zen el Serv ei de Creació d’Em preses de
l’Ajuntam ent de Molin s de Rei a l’equip tècnic, i que s’ho troben en el m om ent que
v olen ubicar la sev a activ itat em presarial en un local a Molins de Rei.
Inform ació tècnica: existència de diferents tràm its que afecten a diferents negociats
(em presa, activ itats, urbanism e, rendes...) i en el cas que l’em prenedor hagi de fer
un pla d’em presa per tramitar un ajut i v ulgui ubicar l’activ itat en un local en el que
a m és ha de fer obres per necessitats de la norm ativa que afecta a l’activ itat, en el
tem ps se li pot allargar a quatre, cinc m esos. Dependrà m olt tam bé de l’enginy er
priv at que li porti l’expedient i no nom és de l’ajuntam ent.
3. Transport públic deficitari en els pobles de l'entorn.
Puntuació: 25 m olins
4. Manca d'a parcam ents, especialm ent a la perifèria i a l'e stació de tren.
Puntuaci ó: 19 molins
En el docum ent sobre la “ Inv estigació del com portam ent de con sum a Molins de
Rei 2010”, fet per la Unió de Botiguers, es recull a questa debilitat de Molins de Rei.
S’adjunta plànol de zones d’estacionam ent (lliures i de pagam ent) . És cert que en
l’entorn de l’estació de Renfe no hi ha estacionam ent, per ò si que n’hi ha a la
perifèria i en el plànol es pot observ ar.
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5 . Manca d'a ctualització de les infraestructures dels instituts de secundària públics.
Puntuaci ó: 15 m olins
Molin s de Rei gaudeix d’una bona infraestructura escolar. Pel que fa a educació
infantil i prim ària, a part dels nou s centres con struïts en els darrers any s, t otes les
escoles han tingut interv encions de renovació o am pliació, la m ajoria ja finalitzades.
Solam ent resta pendent una segona fase d’obres a l’Escola Estel i altres petites
actuacion s a alguna altra escola. En aquestes etapes, l’oferta escolar és suficient per
atendre les necessitats de la v ila. És en tot cas a l’ESO i als postobligatoris, on s’han
d’endegar actuacions que perm etin actualitzar la infraestructura escolar dels
centres públics, per poder atendre el creixem ent de la població escolar que arribarà
a l’ESO des de prim ària. Per això, l’Ajuntam ent ha cedit a la Generalitat un solar a
la barriada del Canal per tal que la Generalitat construeixi un n ou institut que
substituirà l’actual Lluís de Requesens. La Generalitat tam bé farà actuacion s de
m illora de l’In stitut Bernat el Ferrer. Un cop finalitzades aquestes actuacions,
Molin s de Rei com ptarà am b una infraestructura escolar renov ada en t otes les
etapes educativ es.
6. Manca d'entrada i sortida directa a l'a utov ia.
Puntuaci ó: 12 molins
7. Poques entrades i m oltes sortides d’accés a la Vila.
Puntuaci ó: 6 molins
En el docum ent sobre la “ Inv estigació del com portam ent de con sum a Molins de
Rei 2010”, fet per la Unió de Botiguers, es recull a questa debilitat de Molins de Rei.
8. Irrupció del sect or privat en la gestió dels serv eis públics.
Puntuaci ó: 5 molins
Ens referim a les últim es noticies i accion s realitzades pels gov erns de l’Estat, els
pressupost os aprovats, la incorporació de les em preses am b ànim de lucre a les
conv ocatòries de subv enció, donar a m ans privades la gestió de les ofertes i els
aturats.
9. Sect or tecn o-científic deficient.
Puntuaci ó: 5 molins
10. Manca d'a ccions conjuntes per els diferents sect ors pr ofessionals.
Puntuaci ó: 5 molins
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11. Desocupats en baixa qualificació professional.
Puntuaci ó: 4 molins
Maig de 2012
Atur registrat a Molins de Rei
(Per nivell de formació)
Sense estudis
Estudi s primaris inc omplets
Estudi s primaris c omplets
Pr ogrames de f ormació professi onal – Estudi s secundaris
Educ ació general – Estudi s Secundaris
Tècnic s-pr ofessi onal s superiors – Estudis post-secundaris
Universitari s primer cicle – Estudi s post-secundaris
Universitari s segon i tercer – Estudi s post-secundaris
Altres estudi s post-secundaris

1.853

100%

3
19
69
205
1 .1 96
1 56
86
11 6
3

0,1 6 %
1 ,03 %
3,7 2 %
11 ,06 %
64,54 %
8,42 %
4,64 %
6,26 %
0,1 6 %

12. Manca de cultura em prenedora.
Puntuaci ó: 3 m olins
Opinió de l’equip tècnic del Serv ei de Creació d’Em preses de l’ajuntam ent de Molins
de Rei i que s’ha detectat a trav és de les accion s de sensibilit zació que es fa des del
Serv ei. La persona que busca feina es planteja l’accés al m ercat de treball a trav és de
la contracció, del treball per com pte aliena, i l’autoocupació és una opció qu e es
plantegen inicialm ent una m inoria i m anca m olta informació.
13. Deslocalit zacions i tancam ents d'em preses.
Puntuaci ó: 3 m olins
En els últim s tres any s han tancat o s’han traslladat a d’altres m unicipis, algunes
em preses de Molin s de Rei com a conseqüència de la conjuntura econ òm ica.
L’am enaça és que poden deslocalit zar- se o tancar m és em preses per una manca de
serv eis que són im prescindible pel funcionam ent del neg oci, com la fibra òptica.
Per ser com petitiv es les em preses m oltes v egades la sortida és obrir nous m ercats,
fora territori o en ent orns v irtuals, i aquests nous m ercat fan necessari i urgent la
cobertura de la fibra òptica al teixit em presarial de Molins de Rei.
14. Manca de senyalització a l'espai públic.
Puntuaci ó: 2 m olins
Plànol d’ubicació dels seny als indicatius que guien els v ehicles. S’ha fet un esforç
m olt im portant per m illorar aquesta seny alització.
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15 . Augm ent de l'a tur.
Puntuaci ó: 2 m olins


ATUR (Període 2007 -2011 )

Homes
Dones
TOTAL

Desembre 2007
264 (35,5 %)
47 9 (64,5 %)
743

Desembre 2011
834 (47 ,6 %)
917 (52,4 %)
1.751

Increm ent de l’atur durant el període 2007 -2011 → 1.008 per sones
(135,6 % )


ATUR (Juny 2012)

Atur general
Atur homes
Atur dones

Molins de Rei
1 3,9%
1 2%
1 6%

Baix Llobregat
1 5,9 %
1 4,7 %
17 ,3%

Cataluny a
1 5,5 %
1 4,6%
1 6,5%

16. Persones de Molins de Rei que treballen en altres municipis.
Puntuaci ó: 2 m olins
Si tenim en com pte les dades de desplaçam ents en relació a la residència de treball,
tenim que els desplaçam ents a fora de Molins de Rei (6.048) són una m ica
superior s que els desplaçam ents des de fora de Molins de Rei (5 .889).
17. El preu elevat de les escoles bressol i l'a ugm ent de les per sones dependents dificulta
la inserció laboral, especialm ent a les dones.
Puntuaci ó: 2 m olins
És cert que les llars municipals de Molins de Rei han tingut un preu d’escolarització
relativ am ent alt, com parat am b municipis de l’entorn (1 80,10 € pel curs 2011 2012), però s’ha anat com pensant en els darrers any s (s’ha congelat la qu ota).
Tenim una greu am ença, però, que afecta a Molins de Rei i a t ot s els municipis de
Catalunya, que és la reducció de la subv enció de sostenim ent que v enia atorgant la
Generalitat; hem pa ssat dels 1 .800€ per plaça escolar ocupada del curs 2009-2010
als 875 € que s’espera donaran pel curs 2012-2013 (aquesta reducció és fruit, alhora,
de les retallades del Gov ern de l’Estat, que no transfereix les corresponents
subv encions per aquest concepte a la Com unitat Autòn om a). Indubtablem ent,
a questes retallades tindran un im pacte m és o m eny s gran en l’aportació de les
fam ílies a ls sostenim ents de les llars. Si a m és a fegim l’augm ent de les per sones
dependents en les fam ílies, augm entaran les dificultats d’inserció laboral,
especialm ent de les dones atès el t em ps de dedicació a les ta sques de criança, a les
feines de la llar i a la cura de les persones dependents, en a quest ca s bàsicam ent
gent gran.

18. Situació d'incertesa econ òm ica.
Puntuaci ó: 2 m olins
19. Manca de crèdit als particulars i a les em preses.
Puntuaci ó: 2 m olins
En els tres últim s any s les em preses i els em prenedors estan tenint m olts pr oblem es
per accedir a finançam ent tant per inv ersion s inicials, inv ersion s per créixer, i per
circulant. El finançam ent dels pr ojectes d’em prenedors cada v egada m és es finança
am b capitalització de l’atur, o recursos de fam iliars.
Dades quantitativ es del Serv ei de Creació d’Em preses de l’Ajuntam ent de Molin s de
Rei:
% projectes empresarials finançats per capitalitzaci ó i recursos propis
% projectes empresarials finançats per capitalitzaci ó i préstec
% projectes empresarials finançats per préstec i recursos propi s
% projectes empresarials finançats per recursos propis exclusivam ent

201 2
46%
25%
25%
4%

El principal m otiu de no posar el pla d’em presa en funcionam ent és la m anca de
finançam ent inicial a trav és de préstec.
20. Reducció del consum .
Puntuaci ó: 2 m olins
21 . Poques em preses productiv es en relació a l'entorn (les em preses de Molins de Rei
tenen poca m à d'obra).
Puntuaci ó: 1 molins
22. Dism inució de la qualitat de l'enseny am ent per les retallades en el sect or públic.
Puntuaci ó: 1 molins
Seg ons el Dictam en del Consell Escolar Municipal de Molins de Rei, de 27 de juny
de 2012, consensuat pels representants de t ota la comunitat educativ a m olinenca,
on s’analitza l’im pacte de les retallades als centres educatius, i on es m anifesten les
peticions que es fan a la Generalitat.


La n o cobertura de les baixes inferiors a 10 dies lectius (2 setm anes reals), i
qu e per tant hagin de ser els m ateixos centres els qui cobreixin a questes
hores. Això repercuteix directam ent en el desenv olupam ent dels projectes, i
suposa una reducció de desdoblam ents i reducció d’hores d’especialistes.



Els diferents increm ents de ràtios redueixen la possibilitat d’atendre les
necessitats educativ es específiques i redueix la qualitat educativa. A part,
genera desequilibris en les escoles d’una m ateixa població.
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Hi ha un augm ent d’una hora lectiv a per a t ot el professorat, i una gran
dism inució d’hores de coordinació (coordinacions de cicle, coordinació am b
EAP i CRP, entrev istes am b pares, i de treball intern en general). Això
significa una reducció de la plantilla a t ot s els centres.



S’està dism inuint, tam bé, les aportacion s econòm iques de la Generalitat per
a pr ojectes específics i es redueixen els recursos pedagògics i
psicopedagògics.



Es paralitzen les nov es construccions o am pliacions de centres, deixant-los
sobresaturats, im possibilitant tam bé els desdoblam ents per falta d’aules,
fins que s’arribi a un punt que s’hagi de recórrer als m òduls prefabricats.



Es redueixen dràsticam ent les subv encions a les entitats locals per al
sost enim ent de llars d’infants i escoles municipals de música, entre d’altres.



Les fam ílies han de fer un esforç econòm ic que a v egades n o poden suportar.
Això i el fet que hi hagi retallades en els a juts, com les beques m enjador, fa
qu e es creïn m és diferències, trencant la cohesió social.

23. Augm ent de la pobresa am b els conseqüent perill d'exclusió social.
Puntuaci ó: 0 molins
De les 1853 persones aturades (maig 2012) a Molins de Rei, 1320 (7 2,6%) son
persones percept ores d’algun tipus de prestació per desocupació, per tant, hi ha 533
(27 ,4%) per sones que n o cobren cap tipus de percepció per desocupació.
Les 1320 persones que cobren algun tipus de prestació es distribueixen en:
 860 Niv ell contributiu
 411 Niv ell assistencial
 49 Renda Activ a d’In serció
24. Augm ent de la precarietat laboral.
Puntuaci ó: 0 molins
25 . No com partir coneixem ent entre les em preses.
Puntuaci ó: 0 molins
26. Dependència econòm ica de l'A juntam ent en v ers a les entitats publiques
supramunicipals.
Puntuaci ó: 0 molins
27 . Augm ent de la m orositat.
Puntuaci ó: 0 molins
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4. Propostes 2012-2015
ACCIONS DEL CONSELL DE SEGUIMENT DE LA CRISI ECONÒMICA (13 I 2 5 DE SETEMBRE DE 2 012)
Àmbits
FAMÍLIA

Objectius

Accions

Prio ritat *

Qui i Com ?

Quan ?

Cost

Alta (25)

201 3-201 4-201 5
A juntament - A SP (Serveis
Social s), Càritas i Creu Roja
mitjanç ant un pr otoc ol i el
funcionament d'un espai de
c oor dinaci ó que està elab orant un
pr ojecte que presentar à a
l 'Ajuntament
Contempl at en el Pla d'Actuació
Loc al en Matèria de Serveis
Social s 2011 -201 4 (en l 'Eix 1 . El
dret de les persones al s serveis
socials. Líni a 1 .2. La participativa)

Pendent del projecte
que s'està elab orant

1.2) Oferir ac tivitats de lleure,
educatives i form ativ es als nens i
adolescents que es tan rebent de forma
més important l’impac te de la c ris i

Baixa (5)

Recur sos propi s de
l 'Ajuntament i de les
entitats

1.3) Buscar fórmules perquè les pers ones
grans s oles puguin c onv iure am b gent
jov e i així ev itar que la gent gran es tigui
s ola i q ue el jov e tingui l’oportunitat de
s ortir de l’habitatge dels pares .

Baixa (0)

A juntament - A SP (Serveis Social s 201 3-201 4-201 5
i Infànci a i Joventut) i DIPEL
(For mació), entitats inf antils i
juvenils, Càritas i Creu Roja.
Mitjançant la ludotec a d'estiu i la
de Nadal i el Casal d'estiu
Contempl at en el Pla d'Actuació
Loc al en Matèria de Serveis
Social s 2011 -201 4 (en l 'Eix 1 . El
dret de les persones al s serveis
socials. Líni a 1 .1 . Accessibilitat als
Serveis Socials)
201 3
A juntament - A SP (Serveis Social s
i Infànci a i Joventut) i SIT
(Oficina habitatge), Associacions
de Veïns mitjanç ant una primer a
pr ospecci ó per part AAVV a cada
b arri

1) Fom entar polítiques
1.1) Fac ilitar ajuts alim entaris a aq uelles
s ocials , de salut,
fam ílies on l’impac te de la c risi és més
educatives , de lleure,
fort
culturals , etc ., que
garanteixin la igualtat
d’oportunitats de les
fam ílies i que permetin
que els diferents
individus d’aques tes
puguin dur a term e el seu
projec te vital de vida

Recur sos propi s de l es
AAVV
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Àmbits

Objectius

Accions

Prio ritat *

1.4) Degut a la progress iva reducc ió de
les pres tacions soc ials de tot tipus ,
garantir les beques i els ajuts a la
fam ílies que realment h o nec essitin (per
exemple, les beques menjador)

Baixa(0)

1.5) Reduir el preu dels Casals d’Es tiu i
de les altres ofertes de lleure i ges tionarh o des de les entitats

Baixa(0)

Qui i Com ?

Quan ?

201 3
A juntament - A SP (Serveis
Social s), Càritas i Creu Roja.
Resta pendent de c onèixer
l 'import atorgat per de la "Marató
per la pobresa" als pr ojectes de
Càritas i Creu Roja en r elació a
l 'infànci a que han sol ·licitat.
Contempl at en el Pla d'Actuació
Loc al en Matèria de Serveis
Social s 2011 -201 4 (en l 'Eix 1 . El
dret de les persones al s serveis
socials. Líni a 1 .1 . Accessibilitat als
Serveis Socials). Té especial
rellevància elab orar un Reglament
de Prestacions Ec onòmiques.
Coor dinació entre Ajuntament i
201 3-201 4-201 5
entitats inf antils i juvenils

Cost
50000 € en beques
menjador c ontempl ats
en el pressupost
municipal i allò que
pertoqui a Molins de
Rei de la Mar ató de la
Pobresa.

Recur sos propi s de
l 'Ajuntament i de les
entitats inf antils i
juvenils
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Àmbits
SERVEIS
SOCIALS

Objectius

Accions

Prio ritat *

Qui i Com ?

Quan ?

Cost

2) Reforçar totes aquelles
ac tuacions dels Serveis
S oc ials (públics , entitats
s ocials , privats ) per tal de
fac ilitar que les persones i
fam ílies am b m enys
rec urs os puguin trans itar
per aques t període de
c risi am b els mínims
c os tos possibles

2.1) Potenc iar el treball en xarxa entre
l’adminis tració i les entitats s ocials i
dotar dels recurs os hum ans i ec onòm ics
suficients per tal de fer front a les
necessitats socials de l’ac tual c ris i
ec onòm ica

Mitja (10)

A juntament - A SP (Serveis
Social s), Càritas, Creu Roja i
altres administracions
(Generalitat de Catalunya i
Di putaci ó de Barcel ona).
Mitjançant l'espai c omú de
c oor dinaci ó entre l'A juntament i
les entitats social s i els c onveni s
de c ol ·lab oraci ó entr e
l 'Ajuntament i les administracions
supramunicipals Contemplat en el
Pl a d'Actuació Local en Matèria
de Serveis Social s 2011 -201 4 (en
l 'Eix 1 . El dret de les per sones al s
serveis social s. Línia 1 .2. La
participació)

201 2-201 3201 4-201 5

Recur sos propi s de
l 'Ajuntament, de les
entitats social s i
aportacions de les
admi nistracions
supramunicipals

2.2) Tenir c oneixement de totes les
ofertes laborals per part del Serveis
S oc ials

Mitja(10)

A juntament - DIPEL (Ocupació) i
A SP (Serveis Socials) mi tjanç ant
la inf or maci ó del web municipal

201 2-201 3201 4-201 5

Recur sos propi s de
l 'Ajuntament

2.3) Reforç ar els Serveis S oc ials quan h i
hagin períodes puntuals de necess itats
s obrev ingudes

Baixa(5)

201 3-201 4-201 5
A juntament - A SP (Serveis
Social s) mitjanç ant l ’estudi
d’aquelles mesures que ens
ajuden a reduir l 'actual llista
d'espera .Contemplat en el Pla
d'Actuaci ó Local en Matèria de
Serveis Socials 2011 -201 4 (en l'Eix
2. L'of erta de prestaci ons de
qualitat Línia 2.2. El si stema de
qualitat)

Pendent de valor ar
pr ojecte
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2.4) Ev itar la duplic itat d’atenc ions
individuals i fam iliars per part dels
diferents agents s ocials (ajuntament,
entitats ) en una mateixa unitat familiar
(m és c oordinac ió)

Baixa(0)

2.5) Reforçar am b treballadors
fam iliars els habitatges am b persones
grans am b dificultats o malalts per tal
d’ev itar l’ingrés a residènc ies i/o c entres
sanitaris

Baixa(0)

A juntament - A SP (Serveis
Social s), Càritas i Creu Roja
mitjanç ant l 'espai c omú de
c oor dinaci ó entre l'A juntament i
les entitats social s Contemplat en
el Pla d'Actuació Loc al en Matèria
de Serveis Social s 2011 -201 4 (en
l 'Eix 1 . El dret de les per sones al s
serveis social s. Línia 1 .2. La
participació)
A juntament - A SP (Serveis
Social s) c oor dinat amb Creu Roja
(Programa Vellesa Ac tiva) i
Càritas. Tornar a reactivar el
pr ojecte "Com et trobes"
c ontemplat en el Pla Municipal de
Serveis Socials, i ncrementar el
servei de Teleassi stència i donar
prioritat al Servei d'Atenció
Domiciliaria dins al s Pl ans
Individualitzats d'Atenció Social
de l a Llei de Dependència.
Contempl at en el Pla d'Actuació
Loc al en Matèria de Serveis
Social s 2011 -201 4 (en l 'Eix 2.
L'oferta de prestaci ons de qualitat
Líni a 2.1 . La cartera de
prestacions de serveis socials
local s)

201 2-201 3201 4-201 5

Recur sos propi s de
l 'Ajuntament i de les
entitats social s

201 3

Pendent de valor ació
del pr ojecte
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Àmbits
LABORAL

Objectius

Accions

Prio ritat *

Qui i Com ?

Quan ?

3) Prom oure la formac ió i
la inc orporac ió en el
merc at de treball de les
pers ones aturades de
Molins de Rei, intentant
relac ionar les ofertes de
treball am b les
necessitats socials que es
donen a la Vila

3.1) Prioritz ar les ofertes de treball a
aquelles unitats familiars am b s ituac ió
més precària (m anca d’ingressos
fam iliars , nom bre d’aturats a la
fam ília...)

Alta (40)

Ajuntam ent, mitjanç ant un
protoc ol c onjunt entre DI PEL
(Ocupació) i AS P (Serveis
S oc ials ).

2013-2014-2015 Pendent de valorar
projec te

3.2) Creac ió d’un Pla de Formac ióOcupac ió per la rehabilitac ió
d’habitatges de la borsa de lloguer s ocial

Alta( 25)

Ajuntam ent, mitjanç ant la
c oordinac ió entre DI PEL
(Ocupació- Formac ió), AS P
(S erveis S ocials ), SIT (Habitatge i
munic ipals ). Sol·lic itud d’un pla
d’ocupac ió a la Generalitat o am b
rec urs os propis .

Setem bre 2013

3.3) Pos ar-se en c ontac te am b les
empreses per possibilitar trobar feina a
les pers ones aturades que passen per
necessitats socials , i a canv i,
proporc ionar bonificacions en els
impos tos que paguen

Mitja (15)

Ajuntam ent – DI PEL (Empresa),
empreses de la v ila i equip de
govern. Mitjanç ant una
prospecció a les empreses .

2013-2014-2015 Recurs os propis de
l’Ajuntament

3.4) Posar en contac te les pers ones
des ocupades i fomentar el
c ooperativ isme i l’ajuda mútua

Baixa (0)

Ajuntam ent – DI PEL (Empresa –
Ocupac ió). Mitjançant el Club de
feina i el Club de l’emprenedoria

201 2-201 5

Cost

Pendent de valorar
projec te

Recur sos propi s de
l 'Ajuntament
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Àmbits

Objectius

Accions

Prio ritat *

3.5) Fer q ue les empreses del polígons de
Molins de Rei tinguin un tant per cent
m ínim de treballadors de la Vila i un
percentatge m ínim de gent jove de la
Vila

Baixa (0)

3.6) Form ació es pec ífica orientada al
merc at laboral, i formació conc reta en
els àm bits de l'habitatge i de les energies
renovables , així c om seguir la linia de la
formac ió ocupac ional i c ontínua
adequada a les necess itats reals .

3.7) Inc rementar la c oordinac ió entre el
s is tema educatiu i l’em presa, així c om
inc rem entar la formació en innovac ió i
noves tecnologies .

Qui i Com ?

Quan ?

Cost

A juntament DIPEL (Empresa –
Ocupació ), empreses dels
Polígons mitjançant el servei
d'intermedi ació de l 'Ajuntament
entre les empreses i els atur ats.

201 2-201 5

Recur sos propi s

Mitja (15)

A juntament - Dipel (For mació Ocupació), SIT (Bri gades
Municipals), mitjançant el suport
de l es entitats supramunicipals
(Generalitat de Catalunya,
Di putaci ó de Barcel ona i Àrea
Metropolitana de Barcel ona)

201 2-201 5

Recur sos propi s i
subvenci ons de les
entitats
supramunicipals. En
c as de que les
subvenci ons no es
materialitzin,
s'assumiria per part de
l 'Ajuntament

No ha es tat
valorat per els
Equips del
Consell. Es una
propos ta del
document
“S inergies per
afrontar la
s ituac ió
ec onòm ica
ac tual” (2010)

A juntament (DIPEL -empresa)
(A SP Educ aci ó) , Instituts
d’Ensenyament, (Centres de
f ormaci ó propi s de la generalitat
ocupacional i c ontínua).Esc oles
Pr ofessi onal s i Centres de
For maci ó Ocupacional Contínua
de l a Generalitat.

201 2-201 5

Recur sos propi s i del s
altres agents i mplicats
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Àmbits

Àmbits
HABITATGE

Objectius

Objectius

Accions

Prio ritat *

3.8) Clara apos ta en la formació al llarg
de la v ida, de m anera que els
treballadors es tiguin s empre preparats
per els canv is del sis tema produc tiu i
empresarial.

No ha es tat
valorat per els
Equips del
Consell. Es una
propos ta del
document
“S inergies per
afrontar la
s ituac ió
ec onòm ica
ac tual” (2010)

3.9) Agilitzar els tràm its i procediments
d'insc ripc ió al servei d'orientació
Laboral així c om d'insc ripció a ofertes
de treball v ia web.

Baixa (0)

Accions

Prio ritat *

4) Prom oure i Defensar el 4.1) Creac ió d’una borsa de lloguer
dret de l’habitatge dels
s ocial adreçat a fam ílies am b necess itat
v ilatans i vilatanes ,
d’habitatge
potenciant totes aquelles
mesures que fac ilitin
l’h abitatge a les fam ílies i
pers ones am b menys
rec urs os
4.2) Buscar form ules d’oferta
d’habitatge a preu s oc ial (150-200€) per
a fam ílies que pateixin desnonaments
h ipotecaris o de lloguer

Qui i Com ?

Quan ?

Cost

A juntament (DIPEL -empresa,
f ormaci ó) Sindicats i totes les
entitats que ofereixen f or maci ó
c ontínua, PIMEC i Cambra de
Comerç

201 2-201 5

Subvenci ons i recur sos
pr opis del s agents
socials. Subvencions de
les entitat
supramunicipals

A juntament (Dipel - Ocupació,
Alcal dia- Comunicaci ó)

201 2

Recur sos propi s de
l ’Ajuntament

Qui i Com ?

Quan ?

Cost

Alta(35)

A juntament – SIT (Habitatge).
Està c ontemplat en el Pla
d’Habitatge. Mitjançant el treb all
c onjunt amb les entitats
financeres i el s particulars.
S’haurà de fer un diagnòstic del
Parc d’Habitatge.

201 3

Mitja (20)

A juntament, mitjanç ant l a
c oor dinaci ó entre SIT (Habitatge),
A SP (Serveis Socials)

A partir de
setembre 201 3

Pendent de valor ar
pr ojecte

Recur sos propi s de
l ’Ajuntament
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Àmbits

Objectius

Accions
4.3) Desenv olupar el Pla Local
d’Habitatge prioritzant les polítiques
d’habitatge s ocial

Prio ritat *

Qui i Com ?

Quan ?

Cost

Mitja (10)

Col ·l ab oraci ó entr e l'A juntament,
Generalitat de Catalunya,
Di putaci ó de Barcel ona, entitats
financeres i altres agents l ocal s

A partir de
l 'oc tubre 2012
fins el 2017

S'anirà c oncretant a
mi da que es
desenvolupi el Pla
Loc al d'Habitatge

4.4) Rec àrrec d’IBI als pis os que no
es tiguin h abitats .

Baixa(5)

A juntament - ESG i equip de
govern

201 2

Recur sos propi s de
l ’Ajuntament

4.5) Fer un cens d’habitatges des ocupats

Baixa (0)

A juntament (SIT- Habitatge),
mitjanç ant el desenvolupament
del Pla Local d'Habitatge, tot
aprofitant les dades d'un estudi
previ

201 3

Recur sos propi s de
l 'Ajuntament

4.6) Exempc ions , bonificac ions i
mesures d’ajut a la rehabilitac ió

Baixa (0)

A juntament - ESG i equip de
govern

201 2

Pendent de c àlcul per
part del s serveis
ec onòmic s de
l 'Ajuntament

4.7) Pos ar en marxa “pis os protegits ”
am b caràc ter temporal per pers ones
sens e sos tre (c oordinació entre
habitatge i serveis s ocials )

Baixa(0)

A juntament - Sit (Habitatge) A SP
(Servei s Social s). Mitjanç ant
l 'elab oraci ó d'un projecte de pisos
pr otegits amb c aràcter puntual .
Davant de les situacions
d'emergències socials l a Creu Roja
c onjuntament amb els Serveis
Social s Municipals oferiran
estades puntuals.
Contempl at en el Pla d'Actuació
Loc al en Matèria de Serveis
Social s 2011 -201 4 (en l 'Eix 2.
L'oferta de prestaci ons de
qualitat. Lí nia 2.1 La carter a de
prestacions de serveis socials
local s

201 4-201 5

Pendent i en funci ó del
pr ojecte
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Àmbits

Objectius

Accions

Prio ritat *

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

Baixa (0)

4.9) Es tablir diàleg am b les entitats
financ eres per ocupar en règim de
lloguer s ocial habitatges buits

Baixa (0)

Qui i Com ?

Quan ?

Cost

A juntament - Sit (Oficina
d'Habitatge) i Pr opietari s

201 3

Pendent de valor ar
pr ojecte

A juntament - Sit (Oficina
d'Habitatge) DIPEL (Empresa) i
Entitats Financeres. Estudiar la
possibilitat de crear un Servei de
Mediaci ó Hipotec ària.

201 3

El c ost d'aquesta acci ó
quedarà c oberta per el
c ost de la 4.8
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Àmbits

Objectius

Accions

Prio ritat *

SERVEIS
PÚBLICS,
COHESIÓ
SOCIAL i
COHESIÓ
TERRIORIAL

5) Artic ular un
c omprom ís soc ial per el
manteniment de la
qualitat dels serv eis
públics per tal de
garantir la c ohes ió social
i territorial de la v ila

5.1) Dem anar i artic ular els mecanismes
adm inis tratius per tal d’agilitzar la
tram itac ió de les obres per m illorar les
infraes truc tures dels ins tituts de
secundària públics de la v ila

Mitja(10)

5.2)Definir, dimens ionar els recurs os
per les noves necessitats fruit de la c ris i
ec onòm ica

Qui i Com ?

Quan ?

Cost

A juntament - equip de govern
mitjanç ant la sol ·licitud a la
Generalitat de Catalunya

201 2

Recur sos propi s de
l 'Ajuntament

Baixa(5)

A juntament - A SP (Serveis
Social s), Càritas i Creu Roja
mitjanç ant un diagnòstic de
l 'actual situaci ó social a la vila

201 3

5.3) Definir els escenaris poss ibles dels
grups en perill d’exclusió s oc ial, en el
marc de la seva adsc ripció als diferents
programes i, tam bé dels seu nivell de
risc .

Baixa (0)

A juntament - A SP (Serveis
Social s), Càritas i Creu Roja
mitjanç ant un diagnòstic de
l 'actual situaci ó social a la vila

201 3

Recur sos propi s de
l 'Ajuntament i
sol ·licitud de
subvenci ons a altres
admi nistracions
Recur sos propi s de
l 'Ajuntament i
sol ·licitud de
subvenci ons a altres
admi nistracions

5.4) Fer una difusió digna de les entitats
i proporc ionar els recurs os adequats per
tal de que puguin atendre en les seves
ac tiv itats de lleure aquells nens i
adolescents que tenen més dificultats
per accedir-hi

Baixa (0)

5.5) Fac ilitar les ac tivitats al c arrer i
l’ass oc iac ionisme de la gent

Baixa (0)

A juntament - Alcal dia
(Comunic ació) A SP (Infància i
Joventut. Potenciar el portal
d'entitats www .molinsderei .net en
relaci ó a l a difusió. Prioritzar
subvenci ons a les entitats que
desenvolupen pr ogr ames
d'atenció als nens i adolescents
que tenen més dificultats.
A juntament -.(Alcal dia Comunicaci ó, A SP -en ter mes
generals-, DIPEL, ESG - Guàr dia
Urbana- SIT Mobilitat), Botmol

201 3-201 5

Pendent de valor ació

201 3-201 5

Recur sos Propis
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Àmbits

Objectius

Accions

Prio ritat *

Qui i Com ?

Quan ?

Cost

Alta (40). Tam bé
c ontemplat en el
document
“S inergies per
afrontar la
s ituac ió
ec onòm ica
ac tual” (2010)

A juntament - DIPEL (Empresa)
mitjanç ant la r ealitzaci ó d'un
estudi de les necessitats que tenen
les empreses de fibra òptica i
reunions amb el s oper adors

201 2

Recur sos propi s de
l 'Ajuntament

6.2) Donar prioritat en el pressupos t
munic ipal al desenvolupam ent de la
xarxa de WI FI / FI BRA ÒPTICA i
es tablir c onvenis am b adminis trac ions
supramunicipals per la seva
implementac ió.

Baixa( 5)

201 3-201 4-201 5

Pendent de c àlcul
pressupostari

6.3) Demanar i articular els
mecanismes adminis tratius per tal
d’agilitzar la tram itac ió del
c omenç ament de les obres per el
des env olupament de la xarxa WI FI /
FI BRA ÒPTICA

Baixa (0)

A juntament - DIPEL mitjançant
la sol ·licitud de subvencions a les
admi nistracions supramunicipal s
que en aquests moments
prioritzen aquest tema i la
previsi ó en els pressupostos
municipal s
A juntament - DIPEL mitjançant
la sol ·licitud de subvencions a les
admi nistracions supramunicipal s
que en aquests moments
prioritzen aquest tema i la
previsi ó en els pressupostos
municipal s

201 3-201 4-201 5

Pendent de c àlcul
pressupostari

6) I nc rementar l’ac tivitat 6.1) Elaborar el mapa i pressupos t per
tal de desenv olupar la xarxa de WI FI /
FI BRA ÒPTICA , donant prioritat als
c ompartint les acc ions de polígons indus trials , centres educatius i
reac tivació econòmica
centres d’ac tiv itat c omercial
que es realitzen a la vila
per garantir la c reac ió i
el manteniment dels llocs
de treball de qualitat.

REACTIVACIÓ ec onòm ica de Molins de
ECONÒMICA
Rei, c oordinant i

45

Àmbits

Objectius

Accions

Prio ritat *

Qui i Com ?

Quan ?

Cost

6.4) Es tudi de les particularitats de les
empreses dels polígons indus trials per la
implementac ió de la xarxa WI FI /
FI BRA ÒPTICA

Baixa (0)

A juntament - DIPEL (empresa)
mitjanç ant la r ealitzaci ó d'un
estudi de les necessitats que tenen
les empreses de fibra òptica i
reunions amb el s oper adors

201 2

Recur sos propi s de
l 'Ajuntament

A juntament - DIPEL (empresa)
mitjanç ant l 'estudi que està en
marxa fruit d'un subvenci ó de l a
Di putaci ó de Barcel ona

201 2

Subvenci ó de la
Di putaci ó de Barcel ona

6.5) S im plificac ió i m illora de la
Mitja (10) Tam bé
tram itac ió munic ipal per la c reac ió /
c ontemplat en el
ins tal·lac ió d’ac tivitats ec onòm iques a la
document
v ila
“S inergies per
afrontar la
s ituac ió
ec onòm ica
ac tual” (2010)
6.6) Desenvolupam ent de nous
c ontinguts i func ionalitats dels WEBS
( tram itac ió ec onòm ica en relac ió als
serveis empresa i emprenedoria) i
des env olupar c ontinguts WEB en relac ió
al s òl i naus disponibles

Baixa(0)

A juntament - A LCA LDIA
(Comunic ació) DIPEL (empresa i
ocupació) mi tjanç ant via
subvenci ó de la Diputaci ó de
Barc elona

201 2-201 3

Recur sos propi s de
l 'Ajuntament i
Subvenci ó Diputació.

6.7) Es tudi de m illora per la
s implificac ió i normalitzac ió de les
ges tions i proc edim ents que realitzen les
empreses davant l’adminis trac ió.

Baixa(0)

A juntament - DIPEL (empresa)
mitjanç ant l 'estudi que està en
marxa fruit d'un subvenci ó de l a
Di putaci ó de Barcel ona

201 2

Subvenci ó de la
Di putaci ó de Barcel ona

6.8) Redacc ió d’un manual d’atenc ió a
l’empresa (MAE)

Baixa(0)

A juntament - DIPEL (empresa)
mitjanç ant l 'estudi que està en
marxa fruit d'un subvenci ó de l a
Di putaci ó de Barcel ona

201 2

Subvenci ó de la
Di putaci ó de Barcel ona

46

Àmbits

Objectius

Accions

Prio ritat *

6.9) Es tablir c onvenis am b les em preses
de transport públic / privat per a la
c onnec tivitat entre poblac ions i centres
d’ac tivitat ec onòm ica

Baixa(0)

No valorada en
els Equips del
Consell. Aportac ió
Unió de Botiguers

6.10) Habilitar m és aparc ament en la
z ona de l’es tac ió, plaça de la Creu,
Av inguda Barcelona i Av inguda
Valenc ia

6.11) Planificar una entrada i s ortida
No valorada en
direc te a l’autopis ta i tenir-h o tot a punt
els Equips del
per quan hi hagin les possibilitats
Consell. Aportac ió
ec onòm iques adients
Unió de
Botiguers . Tam bé
c ontemplat en el
document
“S inergies per
afrontar la
s ituac ió
ec onòm ica
ac tual” (2010)

Qui i Com ?

Quan ?

Cost

A juntament - SIT (Mobilitat)
DIPEL (empresa) ESG (Guàr dia
Urbana), mi tjanç ant la creaci ó
d'una Comissi ó de Treb all entre
aquests departaments

201 3

Pendent del projecte

A juntament - SIT (Mobilitat)
DIPEL (empresa, c omerç ) i ESG
(Guàrdi a Urbana), mitjançant
l 'estudi de les propostes
elabor ades per aquests
departaments

201 3-201 5

Pendent del projecte

201 3

Pendent del projecte

A juntament - SIT (Mobilitat),
Equip de Govern i Mini steri de
Foment, mitjançant sol ·licitud
oficial .
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Àmbits

Objectius

Accions

Prio ritat *

Qui i Com ?

Quan ?

Cost

No valorada en
els Equips del
Consell. Aportac ió
Unió de Botiguers
Tam bé
c ontemplat en el
document
“S inergies per
afrontar la
s ituac ió
ec onòm ica
ac tual” (2010)

A juntament - SIT (Mobilitat),
A LCA LDIA (Comunicació) ESG
(Guàrdi a Urbana), mitjançant un
estudi de senyalètica i circulació

201 3

Pendent del projecte

6.13) Organitzac ió de jornades d’un
sec tor tecnològic – científic determ inat
am b representants m olinencs

Mitja(10)

A juntament -DIPEL (Empresa)
Cambr a de Comerç , ACCIO1 0
Generalitat, universitats i parcs
tecnològics i amb representants
molinenc s del sector tecnol ògic científic esc ollit

201 3

Pendent de valor ar el
Pr ojecte

6.14) Oferir ofertes conjuntes del m ateix
sec tor professional amb dies c onc rets
i/o caps de setmana per a fomentar el
c onsum

Baixa(5)

A juntament - DIPEL (Comerç )
BOTMOL, AAVV Mercat
Municipal , sector pr ofessional s i
del c omerç

201 3

Pendent de valor ar el
Pr ojecte

6.15) Fom ent de la cultura emprenedora

Baixa (0). Tam bé
c ontemplat en el
document
“S inergies per
afrontar la
s ituac ió
ec onòm ica
ac tual” (2010)

201 2-201 5

Recur sos propi s i amb
suport via subvenci ó de
la Diputació de
Barc elona

6.12) Millorar la v ila en circulació i
seny alitzac ió

A juntament - DIPEL (Empresa)
mitjanç ant xerrades al s Instituts
d’Ensenyament, di a de
l 'emprenedor , pr ograma Ràdi o
Molins de Rei i web espai empresa
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Àmbits

Objectius

Accions
6.16) Potenc iar les xarxes i clus ters
d’empresaris i com erciants i les aliances
públic – privades

6.17) Elaborar un Pla Es tratègic
d’excel·lènc ia c omercial de la vila i el
c orres ponent Pla de Comunicació

Prio ritat *

Qui i Com ?

A juntament - DIPEL (Empresa)
mitjanç ant l 'Ac or d Marc entr e
l 'Ajuntament i les associaci ons
d'empresaris dels dos polígons..
Utilitzant el c ens que s’està
elabor ant actualment es podr à
obtenir una inf or maci ó més
detallada . Mitjanç ant el c onveni
A juntament -Cambr a de Comerç i
el Bussines N etworking Event
(BN E)
Mitja (20). Tam bé A juntament DIPEL (Comerç ),
c ontemplat en el A LCA LDIA (Comunicació)
document
“S inergies per
afrontar la
s ituac ió
ec onòm ica
ac tual” (2010 )
Mitja(10). Tam bé
c ontemplat en el
document
“S inergies per
afrontar la
s ituac ió
ec onòm ica
ac tual” (2010)

Quan ?

Cost

201 2-201 5

Recur sos Propis

201 3-201 4

Recur sos Propis i amb
suport via subvenci ó de
la Diputació de
Barc elona i /o
Generalitat de
Catalunya

6.18) Treballar c onjuntament les
empreses de la cons trucc ió per tal
d’aprofitar l’oportunitat del mercat que
ens dona la rehabilitac ió d’habitatges

Mitja (10)

A juntament (DIPEL- Empreses ,
SIT -Habitatge), empreses de la
c onstrucci ó, mitjançant el treb all
que des de fa temps les empreses
de l a c onstrucci ó estan duent a
ter me.

201 2-201 5

Recur sos Propis

6.19) Es tablir un c onv eni de
c ol·laborac ió am b els ajuntaments de la
Vall Baixa del Baix Llobregat q ue no
tenen s ervei de c reac ió d’empreses per
tal de c ompartir recurs os

Mitja (10)

A juntament DIPEL (Empresa),
atenent a la inf or maci ó di sponible
de l es noves línies de subvenci ó
que la Generalitat de Catalunya
oferirà en aquest àmbit.

201 3

Via subvenció
Generalitat de
Catalunya
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Àmbits

Objectius

Accions
6.20) Incorporar aquelles ac tuac ions
seny alades en el document “S inergies
per afrontar la situació ec onòmic a
ac tual” del 2010 que c ontinuïn s ent
v igent en aq ues ts m oments

Prio ritat *

Qui i Com ?

No valorat en els Ja estan inc orpor ades amb detall
Equips de Treball en aquest mateix apartat del
document.
del Consell.
Propos at en el
Plenari del
Consell

6.21) Adherir-se a la m oc ió en relació als No valorat en els Ja s'ha dut a ter me dur ant el mes
h oraris c omerc ials aprovada per el Ple
Equips de Treball de juli ol de 2012, mitjanç ant
l 'apr ovació del Ple Municipal
Municipal del m es de juliol de 2012
del Consell.
Propos at en el
Plenari del
Consell
6.22) Tenir espais per f omentar el
c omerç de pr oximitat (r elació productor c onsumi dor )

Baixa(0)

No valorat en els
6.23) Seguretat. Millorar la seguretat en
Equips de Treball
el s polígons industrial s i en el conjunt
del Consell.
del c entre c omercial. En el c as del s
Propos at en el
polígons, convindria establir un model
Plenari del
de c ol•lab oraci ó més estreta entre
Consell q ue
seguretat pública i privada. Pel que f a al
funcionament c omercial , c aldria millorar s ’inc orporin totes
les ac tuacions
la flexibilitat i adaptaci ó del s serveis de
seny alades en el
seguretat i ordenació viària a les
document
necessitats i el funcionament del c omerç .
"Sinergies per
afrontar la
s ituac ió
ec onòm ica
ac tual" 2010

Quan ?

Cost

Octubre 201 2

201 2

Recur sos Propis

201 3-201 4-201 5

Recur sos propi s de
l ’Ajuntament i del
BOTMOL

Tot l'any i noves
A juntament- equip de govern/
accions en els
Di pel -Empresa/ associaci ons
polígons 201 3
d'empresaris dels polígons
industrial s, BotMol i AV MM.
Ja s'està f ent: policies de
pr oximitat en l 'àmbit de c omerç .
En l 'àmbit de polígons el s mossos
d'esquadra fan r euni ons
inf ormatives a les empreses a
l 'estiu per prevenció r obatori s.
Apr ofundir model de col ·l ab oració
en reuni ons Ac or d Marc i en
reunions amb associacions de
c omerciants.

Recur sos propi s de
l 'Ajuntament i
aportacions
associacions
empresarials

A juntament – DIPEL (Comerç )
c onjunt ament amb el BOTMOL.
Vinculat amb el Mercat Municipal
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Àmbits

Objectius

Accions

Prio ritat *

6.24) Press ió fiscal. Cal optar per la
m oderació fiscal i encara més en
m oments de c risi –c ongelar impos tos ,
taxes i preu públics . No s ’ha de v eure les
empreses c om un agent on posar la
pressió fiscal, s inó c om un agent
s ocioeconòmic , generador de riquesa i
de llocs de treball. I els impos tos tenen
un pes m olt elevat dins els c os tos de les
empreses .

No valorat en els
Equips de Treball
del Consell.
Propos at en el
Plenari del
Consell q ue
s ’inc orporin totes
les ac tuacions
seny alades en el
document
"Sinergies per
afrontar la
s ituac ió
ec onòm ica
ac tual" 2010
No valorat en els
Equips de Treball
del Consell.
Propos at en el
Plenari del
Consell q ue
s ’inc orporin totes
les ac tuacions
seny alades en el
document
"Sinergies per
afrontar la
s ituac ió
ec onòm ica
ac tual" 2010

6.25) Xarxa de fidelitz ació de les
empreses del munic ipi. Donar enc ara
més informac ió a les em preses del
munic ipi s obre els c ontrac tes públics
que es lic itin des de l’Ajuntament i
fomentar que es presentin a m és
c oncursos públics , ja que és bo q ue les
nos tres empreses puguin participar més
del que es fa del q ue h o han fet fins ara,
ja que s e s olen pres entar m és empres es
ubicades fora del munic ipi.

Qui i Com ?
A juntament- equip de govern

Ajuntam ent- DI PEL- Empresa .
Public itar la informac ió en el web
espai empresa i en el butlletí
elec trònic

Quan ?

Cost

201 3-201 4-201 5

Quan hi hagin
c onc ursos
públic s

Recur sos propi s de
l 'Ajuntament
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Àmbits

Objectius

Accions

Prio ritat *

No valorat en els
Equips de Treball
del Consell.
Propos at en el
Plenari del
Consell q ue
s ’inc orporin totes
les ac tuacions
seny alades en el
document
"Sinergies per
afrontar la
s ituac ió
ec onòm ica
ac tual" 2010
6.27 ) Resi dus. Fac ilitar a les empreses la No valorat en els
Equips de Treball
ges tió c onjunta de residus i es tudiar la
del Consell.
manera de poder-h o fer c ompartit. En
Propos at en el
aques t sentit, treballar en xarxa per a la
Plenari del
rec ollida de residus ajudaria a baixar el
Consell q ue
c os t i res oldria el problema a m oltes
s ’inc orporin totes
empreses .
les ac tuacions
seny alades en el
document
"Sinergies per
afrontar la
s ituac ió
ec onòm ica
ac tual" 2010
6.26) Neteja. Inc rem entar la neteja
v iària i augmentar la neteja als
polígons . Hi ha alguns punts dels
polígons que es tan massa degradats i
cal m illorar-ne la imatge.

Qui i Com ?

Quan ?

A juntament- DIPEL - EmpresaOcupació / associaci ó
d'empresaris polígons industrials
Al 201 2 s'ha fet pla ocupaci ó al s
polígons, però ha estat insuficient.
Pl ans d'ocupació
Demanar més plans d'ocupaci ó
quan surtin
quan surti c onvocatòria.
c onv ocatòries i
Tr eballar proposta model de
pr oposta de
c ol ·lab oraci ó en reuni ons Ac or d
c ol ·lab oraci ó al
Marc
201 3

A juntament- DIPEL -Empresa /
associació d'empresaris polígons
industrial s S'està fent un cens de
les empreses del s polígons
industrial s mitjanç ant pr oveïdor
extern, resultats al desembre. Del
resultat es tindrà i nfor mació
sobre si les empreses v olen
treb allar en xarxa per a la
rec ollida de resi dus. En c as
afir matiu, en l es r euni ons d'Ac or d
Marc treb allar model d'actuació.

201 3

Cost
Subvenci ons, r ecur sos
pr opis de l 'Ajuntament
i aportacions
associacions
empresaris polígons
industrial s

Recur sos propi s de
l 'Ajuntament i
aportacions de les
empreses i /o
associacions
d'empresaris polígons
industrial s
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Àmbits

Objectius

Accions

Prio ritat *

No valorat en els
Equips de Treball
del Consell.
Propos at en el
Plenari del
Consell q ue
s ’inc orporin totes
les ac tuacions
seny alades en el
document
"Sinergies per
afrontar la
s ituac ió
ec onòm ica
ac tual" 2010
6.29) Enllumenat. Millorar l’enllum enat No valorat en els
en els polígons indus trials ; així tam bé es Equips de Treball
del Consell.
c ontribueix a m illorar la seguretat.
Propos at en el
Tam bé cal fer-h o en alguns punts del
Plenari del
nucli urbà.
Consell q ue
s inc orporin totes
les ac tuacions
seny alades en el
document
"Sinergies per
afrontar la
s ituac ió
ec onòm ica
ac tual" 2010
6.28) A ssessorament. Disposar d’un
servei referent i d’assessorament per a
tem es empresarials , indus trials i
c omerc ials , en el qual es puguin
c onsultar temes divers os , c om
normatives , ajuts i subvenc ions ,
formac ió, etc .

Qui i Com ?

Quan ?

Cost

Ajuntam ent- DI PEL - Empresa Comerç Ja hi h a dos punts
d'atenc ió a l'empresa: Centre
Garc ía-Nieto i Pl. Merc at 5-6, i
adreça em presa@m olinsderei.c at

Tot l'any

Recur sos propi s de
l 'Ajuntament

A juntament -SIT, en c ol ·lab oració
amb DIPEL i associaci ons
empresaris polígons industrials

201 3-201 4-201 5
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Àmbits

Objectius

Accions

Prio ritat *

No valorat en els
6.30) Legisl ació urb aní stica i di sposició
Equips de Treball
de sòl industrial . El preu del s òl
del Consell.
indus trial a Molins de Rei és m assa
Propos at en el
elevat per poder ser c ompetitiu i atraure
Plenari del
empreses . D’altra banda, s i s ’afegeix que
Consell q ue
h i ha uns us os i una m ida d’espais no
adequats a les es truc tures produc tives i s ’inc orporin totes
les ac tuacions
ec onòm iques ac tuals i futures , per tant
seny alades en el
cal adaptar els us os dels dos polígons
document
indus trials de Molins de Rei a les
"Sinergies per
mateixes .
afrontar la
Tam bé cal prom oure l’ampliació del
s ituac ió
polígon indus trial Riera del Molí am b la
ec onòm ica
seva segona fase. Aques t fet c omportarà
ac tual" 2010
dos aspec tes pos itius , més s ol indus trial
a la nos tra vila, i alh ora nous espais més
adequats a tipus d’empresa que no
acaben de trobar c abuda als ac tuals
polígons .

6.31 ) Pr omoció del teixit c omercial i
industrial . Fer més c ampanyes de
màr queting extern per promocionar tant
Molins de Rei Centre de Comerç c om els
polígons industrial s per atraure
inversi ons.

No valorat en els
Equips de Treball
del Consell.
Propos at en el
Plenari del
Consell q ue
s ’inc orporin totes
les ac tuacions
seny alades en el
document
"Sinergies per
afrontar la
s ituac ió
ec onòm ica
ac tual" 2010

Qui i Com ?
A juntament- DIPEL- Empresa i
SIT Es di sposa d'un nou pla
d'usos del polígon El Pla,
actual ment pendent de ser
aprovat per la Generalitat.
En tr amitació Les Licor elles.

A juntament- DIPEL -Comerç Empresa (Part de c omerç ja
c ontemplat en l 'acci ó 3.17 ) I de l a
part industrial amb la Fira
industrial que es f a en el marc de
la Fira de l a Candelera.
Mitjançant web s especialitzades i
c ol ·lab oraci ons amb altres ens

Quan ?

Cost

201 2-201 3

Recur sos propi s de
l 'Ajuntament

201 3

Recur sos propi s de
l 'Ajuntament i
subvenci ó
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Àmbits

Objectius

Accions

Prio ritat *

6.32) Finanç ament per a projectes ver ds. No valorat en els
Equips de Treball
Es tudiar la manera de fac ilitar que els
del Consell.
projec tes innovadors que tenen en
Propos at en el
c ompte la m illora del medi am bient
Plenari del
puguin ins tal•lar-se aquí, am b ajuts
Consell q ue
públics locals .
s ’inc orporin totes
les ac tuacions
seny alades en el
document
"Sinergies per
afrontar la
s ituac ió
ec onòm ica
ac tual" 2010
No valorat en els
6.33) Emprenedors
Equips de Treball
A Molins de Rei, q ue especialment es
del Consell.
dona molt suport als emprenedors /es , h i
Propos at en el
ha c ada c op m és la necess itat de
Plenari del
prom oure un v iver d’em preses o un
Consell q ue
espai de dom icialitzac ió d’empres es , on
s ’inc orporin totes
els emprenedors /es de la nos tra vila
les ac tuacions
puguin tenir un es pai com ú per inic iar
seny alades en el
la seva ac tiv itat.
document
Alh ora segurament cal buscar noves
"Sinergies per
possibilitats per allotjament d’ofic ines ,
afrontar la
serveis profess ionals o sim ilars .
s ituac ió
ec onòm ica
ac tual" 2010

Qui i Com ?
A juntament- equip de govern
Pr oposta de b onificacions en
or denanc es fisc als

A juntament- DIPEL - Empresa
Posat en marxa al setembre de
2011 activitat EN LA IRA 'T
sub jecte a preu públic en el segon
pi s del Centre Joan García-Nieto.
Publicitat en el web espai empresa

Quan ?

Cost

201 3

Di sminuci ó d'ingressos
de l 'A juntament

Tot l'any

Recur sos propi s de
l 'Ajuntament
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5. Síntesi de les propostes més prioritàries
Són les 25 accion s que en el procés de treball de l’Equip Social i de l’Equip d’Ocupació i
reactivació Econ òm ica han estat v alorades am b puntuació.

Àmbit: FA MÍLIA
Objectiu: Fom entar polítiques socials, de salut, educativ es, de lleure, culturals, etc., que
garanteixin la igualtat d’oportunitats de les fam ílies i que perm etin que els diferents indiv idus
d’a questes puguin dur a term e el seu pr ojecte v ital de v ida
Acci ons:
a. Facilitar ajuts alim entaris a aquelles fam ílies on l’im pacte de la crisi és m és
fort
b. Oferir activ itats de lleure, educativ es i formativ es als nens i adolescent s que
estan rebent de forma m és im portant l’im pacte de la crisi

Àmbit: SERVEIS SOCIALS
Objectiu: Reforçar totes a quelles actuacions dels Serv eis Socials (públics, entitats socials,
priv ats) per tal de facilitar que les persones i fam ílies am b m eny s recursos puguin transitar per
a quest període de crisi am b els m ínim s cost os possibles
Acci ons:
a. Pot enciar el treball en xarxa entre l’adm inistració i les entitats socials i
dotar dels recursos hum ans i econòm ics suficients per tal de fer fr ont a les
necessitats socials de l’actual crisi econòm ica
b. Tenir coneixem ent de t otes les ofertes laborals per part del Serv eis Socials
c. Reforçar els Serv eis Socials quan hi hagin períodes puntuals de necessitats
sobrev ingudes

Àmbit : LA BORAL
Objectiu: Pr om oure la form ació i la incorporació en el m ercat de treball de les per sones
aturades de Molins de Rei, intentant relacionar les ofertes de treball am b les necessitats
socials que es donen a la Vila
Acci ons:
a. Priorit zar les ofertes de treball a a quelles unitats fam iliars am b situació m és
precària (m anca d’ingressos fam iliars, n om bre d’aturats a la fam ília...)

b. Creació d’un Pla de Formació- Ocupació per la rehabilitació d’habitatges de
la bor sa de lloguer social
c. Posar -se en contacte am b les em preses per possibilitar trobar feina a les
persones aturades que passen per necessitats socials, i a canv i, proporcionar
bonificacion s en els im post os que paguen
d. Formació específica orientada al m ercat laboral, i form ació concreta en els
àm bits de l'h abitatge i de les energies renovables, així com seguir la línia de
la form ació ocupacional i contínua adequada a les necessitats reals.

Àmbit: HABITATGE
Objectiu: Pr om oure i Defen sar el dret de l’habitatge dels v ilatans i v ilatanes , pot enciant
t otes a quelles m esures que facilitin l’habitatge a les fam ílies i persones am b m eny s recursos
Acci ons:
a. Creació d’una borsa de lloguer social adreçat a fam ílies am b necessitat
d’habitatge
b. Buscar formules d’oferta d’habitatge a preu social (15 0-200€) per a fam ílies
qu e pateixin desnonam ents hipotecaris o de lloguer
c. Desenv olupar el Pla Local d’Habitatge priorit zant les polítiques d’habitatge
social
d. Recàrrec d’IBI als pisos que no estiguin habitats.

Àmbit: SERVEIS PÚBLICS, COHESIÓ SOCIAL I COHESIÓ TERRIT ORIAL
Objectiu: Articular un com prom ís social per el mantenim ent de la qualitat dels serv eis
públics per tal de garantir la cohesió social i territorial de la v ila
Acci ons:
a. Dem anar i articular els m ecanism es adm inistratius per tal d’agilitzar la
tram itació de les obres per m illorar les infraestructures dels instituts de
secundària públics de la v ila
b. Definir, dim ensionar els recursos per les nov es necessitats fruit de la crisi
econ òm ica
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Àmbit: REA CTIVACIÓ ECONÒMICA
Objectiu: Increm entar l’activ itat econ òm ica de Molins de Rei, coordinant i com partint les
accions de reactivació econ òm ica que es realitzen a la v ila per garantir la creació i el
mantenim ent dels llocs de treball.
Acci ons:
a. Elaborar el m apa i pressupost per tal de desenv olupar la xarxa de W IFI /
FIBRA ÒPT ICA , donant prioritat els polígons industrials, centres educatius
i centres d’activ itat com ercial
b. Donar prioritat en el pressupost m unicipal al desenv olupam ent de la xarxa
de W IFI / FIBRA ÒPT ICA i establir conv enis am b adm inistracions
supramunicipals per la sev a im plem entació.
c. Sim plificació i m illora de la tram itació municipal per la creació / instal·lació
d’activ itats econòm iques a la v ila
d. Organització de jornades d’un sect or tecnològic – científic determ inat am b
representants m olinencs
e. Oferir ofertes conjuntes del mateix sect or pr ofessional am b dies concrets
i/o caps de setm ana per a fom entar el consum
f.

Elaborar un Pla Estratègic d’excel·lència com ercial de la v ila i el
corresponent Pla de Comunicació

g. Pot enciar les xarxes i clusters d’em presaris i com erciants i les aliances
públic – priv ades.
h. Treballar conjuntam ent les em preses de la construcció per tal d’apr ofitar
l’oportunitat del m ercat que ens dona la rehabilitació d’habitatges
i.

Establir un conv eni de col·laboració am b els ajuntam ents de la Vall Baixa
del Baix Llobregat que n o t enen serv ei de creació d’em preses per tal de
com partir recursos
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6. Participants del Consell

Associaci ó de Venedors
del Mercat Municipal

Plataforma
Contra les
Retallades

Representant
de les
Associacions
de Veïns de
Molins de Rei

Representant
de les Entitats
Juvenils i de
Lleure de
Molins de Rei
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