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 Antecedents (I) 

• En data 15/10/2012 s’aprova el document 
marc. (Diagnòstic i 66 accions) 
 

• El 27 de febrer de 2013 es va presentar el 
primer informe d’avaluació i seguiment . En 
aquest varem donar compte de les accions 
dutes a terme entre octubre de 2012 i febrer 
de 2013. 
 
 



 Antecedents (II) 

• El 15 de juliol de 2013 es va presentar el 
segon informe de seguiment i avaluació. En 
aquest varem donar compte de les accions 
dutes a terme entre el febrer i juny de 2013. 

 
• Avui presentem el tercer informe de seguiment 

i avaluació, on donem compte de les accions 
dutes a terme entre juliol de 2013 i febrer de 
2014. 



Nivell d’acompliment 

• Accions dels darrers vuit mesos 
• Accions permanents en el temps 
• Estat actual: 

Nivell de compliment òptim, on 
s’han dut a terme mesures 
significatives per impulsar 

l’acció i que tenen una certa 
estabilitat temporal.  

Un nivell de compliment, encara, no 
òptim, però que posa les primeres 

bases per tal de que les mesures per 
impulsar les accions siguin significatives 
i tinguin una certa estabilitat temporal.  

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



Conclusions 

• En un primer balanç global de les 66 accions 
aprovades en el document marc, podem concloure: 
– Que hem passat de 30 ( 45%) a 37 (56%) accions 

que les tenim en semàfor verd. 
– Que hem passat de 27 (41%) a 22 (33%) accions 

que les tenim en semàfor groc. 
– Que hem passat de 9 (14%) a 7 (11%) accions que 

les tenim en semàfor vermell. 
 

• Per tant, en una primera conclusió global, podem dir 
que hem passat de tenir 57 (86%) de les 66 accions 
aprovades, on s’han dut a terme algun tipus de 
mesures per impulsar-les, a 59 (89%) 



Conclusions 

• En el Plenari del Consell estan representades 
25 organitzacions, si restem les 6 forces 
polítiques que formen part del Plenari de 
l’Ajuntament en tenim 19, d’aquestes 9 (47%)  
estaven presents, en diferents graus 
d’implicació i intensitat, en l’impuls de les 
accions en semàfor verd i de les accions en 
semàfor groc en el segon informe de 
seguiment i avaluació, ara hi estan presents 14 
(56%) 



Conclusions 

Verd Groc Vermell Total 

Família 4 (4) 0 (0) 1(1) 5 

Serveis Socials 4 (4) 1 (1) 0 (0) 5 

Laboral 5 (6) 3 (2) 1 (1) 9 

Habitatge  2 (2) 5 (3) 2 (4) 9 

Serveis Públics, Cohesió 
Social i Cohesió Territorial 

4 (4) 1 (1) 0 (0) 5 

Reactivació Econòmica 18 (10) 12 (20) 3 (3) 33 

Total 37 (30) 22 (27) 7 (9) 66 

Tenint en compte les 66 accions aprovades, estem progressant adequa-
dament en tots els àmbits, doncs superem el 75% de les accions  en els 6 
àmbits.  



Conclusions – Àmbit Família (I) 
• L’Ajuntament de Molins de Rei: 
 - ha creat ajuts de fins a 7.000 € per la pràctica 

esportiva de nens i nenes de famílies amb pocs 
recursos. 

 - ha augmentat les beques menjador un 37%. 
 - aprova per unanimitat una moció per elaborar i 

posar en marxa un programa de garantia social 
dels consums bàsics(partida de 5.000€). 

 - ha incrementat un 68% la partida d’ajuts per 
assistència social. 



Conclusions – Àmbit Família (II) 

 - ha incrementa un 47 % la partida d’ajuts al 
pagament d’IBI i altres tributs. 

 - ha aprovat un partida per beques d’estudis 
post-obligatoris (10.000 €). 

 

• Cáritas va recollir 2.672 quilos d’aliments per la 
campanya de Nadal. 

 

• Creu Roja ha iniciat la distribució d’aliments 
congelats (adquirint neveres i congeladors). 

 
 



Conclusions – Àmbit Serveis Socials I 
• Inauguració de la casa d’acollida Magdalena 

Bonamich, gestionada per Càritas. 
 

• Signatura del conveni entre Creu Roja i Ajuntament 
per garantir els serveis del Punt d’Atenció a Famílies. 

 

• Creu Roja i Ajuntament activen el serveis d’acollida a 
persones sense sostre que no tenen on dormir el cap 
de setmana. 

 

• L’Ajuntament acaba amb la llista d’espera pels 
aparells de teleassistència per gent gran (37 nous 
aparells). 
 



Conclusions – Àmbit Laboral (I) 
• CCOO del Baix Llobregat: 
 - ha impulsat Programes Socials d’Ocupació. 
 - ha posat en marxa el servei gratuït INFOATUR. 
 

• UGT del Baix Llobregat: 
 - ha publicat un butlletí informatiu pels aturats. 
 - ha assessorat i ofert acompanyament jurídic 

als treballadors en conflicte amb l’empresa. 
 - ha ofert formació per treballadors i aturats 

juntament amb un servei d’orientació 
professional. 



Conclusions – Àmbit Laboral (II) 

• La Cambra de Comerç: 
 - ha impartit 32 cursos formatius i 5 Jornades 

informatives gratuïtes. 
 - ha ajudat a més de 300 empreses a formar als 

seus treballadors. 
 

• La Fundació Agrària: 
 - ha signat un conveni per dur a terme 

assessorament a les escoles d’educació infantil i 
primària per fer horts escolars. 



Conclusions – Àmbit Laboral (III) 

• El Consell Comarcal posa en marxa un projecte 
de joves x l’ocupació(4 joves de Molins de Rei). 

 

• L’Ajuntament i COOP57 han signat un conveni 
per tal de potenciar el cooperativisme i les 
entitats d’economia social de la vila. 

 

• L’Ajuntament: 
 - té 18 persones dels plans d’ocupació (9 de la 

Generalitat de Catalunya i 9 de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona). 



Conclusions – Àmbit Laboral (IV) 

 - ha augmentat el 200 % la partida dels plans 
d’ocupació. 

 - ha consignat 1.700.000 € en inversions que 
permetrà creació de llocs de treball. 

 - ha aconseguit que 4 participants del 
programa SEFED hagin trobat un lloc de 
treball. 

  



Conclusions – Àmbit Habitatge (I) 

• L’Ajuntament: 
 

 - ha creat un nova bonificació de l’IBI pels 
propietaris d’habitatges que els lloguin a preus 
socials. 

 

 - ha creat un servei de Borsa de mediació per 
aconseguir més habitatges a preus socials. 

 

 - ha aprovat una moció de la PAH a favor de 
sancionar el bancs amb pisos buits. 

  



Conclusions – Àmbit Habitatge (II) 

 - ha creat una partida per la Gestió del 
programa de la Xarxa Lloguer Social (10.000 €), 
una partida pel desenvolupament del Pla Local 
d’Habitatge (14.000 €) i ha augmentat la 
partida d’ajuts per la rehabilitació i accessibilitat 
d’habitatges en un 17,6 %. 



Conclusions – Àmbit serveis públics, cohesió 
       social i cohesió territorial (I) 

• La Generalitat de Catalunya ha obert licitació 
per a la redacció del projecte del nou Institut 
Lluís de Requesens. 

 

• UGT del Baix Llobregat dóna suport actiu a 
Plataformes i Entitats comarcals i locals en 
defesa dels drets socials i laborals. 

 

• CCOO del Baix Llobregat treballa en acció 
constant en defensa dels serveis públics de 
qualitat. 



Conclusions – Àmbit serveis públics, cohesió 
       social i cohesió territorial (II) 

• L’Ajuntament: 
 

 - ha invertit en els centres educatius 111.613 €. 
 

 - ha congelat totes les taxes relacionades amb 
serveis socials i escoles bressol. 

 

 - aprova per unanimitat una moció en contra de 
les retallades de la Llei de Dependència. 



Conclusions – Àmbit reactivació econòmica (I) 

•  La PIMEC: 
 - assessora laboralment a empreses i 

emprenedors. 
 

 - atent i dóna suport al sector empresarial dins 
tot el ventall d’accions que es fan des de la 
patronal. 

 

 - dóna suport als empresaris per evitar 
tancaments d’empreses. 

 



Conclusions – Àmbit reactivació econòmica (II) 

• La Cambra de Comerç: 
 - ha impartit 31 cursos formatius i 5 jornades 

informatives gratuïtes sobre temes de comerç 
internacional i màrqueting. 

 - ha ajudat a més de 300 empreses a formar 
als seus treballadors per ser més competitius. 

 

• El BotMol ha impulsat la campanya “Pacte per 
la bossa” com a mesura de millora 
mediambiental. 
 



Conclusions – Àmbit reactivació econòmica (III) 

• La Diputació de Barcelona, CECOT i 
l’Ajuntament han subscrit un acord per a la 
implantació de la REEMPRESA a nivell local. 

• La Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament i 
Associacions de Comerciants i Venedors van 
signar 3 convenis que permetran mantenir les 
campanyes de dinamització comercial. 

• L’Ajuntament de Vallirana, Cervelló, Pallejà i 
Molins han signat un acord en la cobertura dels 
serveis del programa Catalunya Emprèn. 



Conclusions – Àmbit reactivació econòmica (IV) 

• L’Ajuntament: 
 - consigna 207.650 € per la fibra òptica als 

polígons. 
 - posa en marxa el nou web espaiempresa. 
 - subvenciona les persones a l’atur de Molins de 

Rei que s’estableixin com autònoms. 
 - ofereix un carència de 6 mesos de la taxa a 

liquidar a aquelles empreses de nova creació 
que hagin fet un pla d’empresa i acreditin 
dificultats financeres. 



Balanç de les propostes de futur plantejades 
en el darrer plenari (juliol 2013) 

• Augmentar en un 10% el nombre d’accions amb 
semàfor verd 

• Hem augmentat en un 11% els semàfors de color 
verd. 

 
• Disminuir en un 10% el nombre d’accions amb 

semàfor groc 
• Hem disminuït en un 8 % els semàfors en color 

grog. 



Balanç de les propostes de futur plantejades 
en el darrer plenari (juliol 2013) 

• Reduir de 9 a 7 les accions amb semàfor vermell 
• Hem reduït els semàfors de color vermell, de 9 hem 

passat a 7. 
 
• Augmentar de 9 a 11 el nombre d’organitzacions 

del Consell de Seguiment de la Crisi que participin 
directament amb alguna de les 66 accions 

• Hem passat de 9 a 14 el nombre d’organitzacions 
del Consell de Seguiment de la Crisi que participin 
directament amb alguna de les 66 accions. 



Propostes de futur per al quart informe de 
seguiment i avaluació 

• Augmentar en un 10% el nombre d’accions 
amb semàfor verd. 

 

• Disminuir en un 10% el nombre d’accions amb 
semàfor groc. 

 

• Passar de 7 a 5 accions en semàfor vermell. 
 

• Passar de 14 a 16 organitzacions del Consell 
de Seguiment de la Crisi que participin 
directament amb alguna de les 66 accions. 



Gràcies  
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