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Antecedents (I)
• En data 15/10/2012 s’aprova el document
marc.
• Q
Quatre mesos després
p
es presenta
p
el primer
p
informe d’avaluació i seguiment.
• Matriu bàsica de ll’informe
informe
– 6 àmbits
– 6 objectius
bj ti generals
l
– 66 accions

Antecedents (II)
• Les 66 accions incorporen:
– Prioritat
Q
– Quí
– Com
– Quan
– Cost
– Nivell d’acompliment
– Estat actual

Nivell d’acompliment
• Accions dels darrers quatre 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
marc, podem concloure:
– 24 ( 36%) les tenim en semàfor verd.
– 34 (52%) les tenim en semàfor groc
groc,
– 8 (12%) les tenim en semàfor vermell

• P
Per ttant,
t en una primera
i
conclusió
l ió global,
l b l podem
d
dir
di
que en 58 (88%) de les 66 accions aprovades, s’han
dut a terme algun tipus de mesures per impulsarimpulsar
les, això si, amb desigual volum i intensitat.

Conclusions
• En el Plenari del Consell estan representades
25 organitzacions,
it i
sii restem
t
les
l 6 forces
f
polítiques que formen part del Plenari de
l’Ajuntament en tenim 19, d’aquestes 8
(42%) estan presents, en diferents graus
d’implicació i intensitat, en l’impuls de les 24
accions en semàfor verd i de les 34 accions
en semàfor groc.

Conclusions
Verd

Groc

Vermell

Total

Família

3

1

1

5

Serveis Socials

3

2

0

5

Laboral

5

4

0

9

Habitatge
g

1

4

4

9

Serveis Públics, Cohesió
Social i Cohesió Territorial

4

1

0

5

R
Reactivació
ti
ió E
Econòmica
ò i

8

22

3

33

24

34

8

66

Total

Tenint en compte les 66 accions aprovades,
aprovades estem progressant adequa
adequadament en tots els àmbits, doncs superem el 50% de les accions en els 6
àmbits.

Conclusions – Àmbit Família (I)
• 812 ajuts d’alimentació (Càritas, Creu Roja, Esplais,
Mercat Municipal
Municipal, Ajuntament)
• Increment en el pressupost municipal 2013 de
5.000€ p
per crear un Banc d’Aliments (Creu
(
Roja,
j ,
Ajuntament)
• 3 campanyes de Recapte d’Aliments per les festes de
Nadal, el volum d’aliments i famílies beneficiaries ha
estat molt superior a l’any passat (AAVV, Mercat,
Càritas Creu Roja
Càritas,
Roja, Esglèsia Evangèlica,
Evangèlica Col
Col·legi
legi Sant
Miquel, Institut Bernat el Ferrer, Club Natació Molins
de Rei,, Esplai
p MIB,, Supermercats
p
, Comerços,
ç ,
Ajuntament)

Conclusions – Àmbit Família (II)
• Campanya recollida de joguines (Unió de Botiguers,
Creu Roja)
• Augment de la partida de beques de menjador
escolar en el pressupost municipal 2013 en 28.310€
28 310€
(56,62%) per tal d’atendre les mateixes sol·licituds
que ll’any
any passat,
passat 177 famílies (Ajuntament)

Conclusions – Àmbit Serveis Socials
• Posta en marxa del Punt de Suport a les Famílies en
risc d’exclusió social. Subvenció de l’Ajuntament
j
de
6.000€ (Creu Roja, Ajuntament)
• El Contracte Programa de la Generalitat amb
ll’Ajuntament
Ajuntament amb matèria de Serveis Socials
contempla el finançament d’una nova plaça de
Treballador Social a partir de l’1/9/13. (Generalitat,
Aj
Ajuntament)
)
• Increment de la partida de Teleassistència en el
pressupost municipal 2013 de 11.347€
11 347€ (57,98%).
(57 98%) Es
beneficien 307 molinencs. La millora d’aquest servei
ha comptat amb la col·laboració de l’Obra Social de
la Caixa
Cai a que
q e hi ha aportat
apo tat 6.470€
6 470€ (Ajuntament,
(Aj ntament Ob
Obra
a
Social de la Caixa)

Conclusions – Àmbit Laboral (I)
• Projecte de formació Joves X la Ocupació, amb la
participació
p
p
de 6 joves
j
i 3 en reserva. (Ajuntament)
( j
)
• Posta en marxa de Plans d’Ocupació per 27 persones
aturades de Molins de Rei. Tasques de manteniment,
neteja de boscos i agents cívics
cívics. (ÀMB-Ajuntament)
(ÀMB Ajuntament)
• Tindran una bonificació del 10% de la taxa aquelles
empreses de nova creació en que el promotor acrediti
que portava
t
un any o més
é en situació
it
ió d’
d’atur,
t
o que
tingui 30 anys o menys. (Ajuntament)
• Xerrades col·lectives
col lectives un dia a la setmana dirigides a les
persones a l’atur i assessorament individual i col·lectiu
a les treballadores i treballadors que estan en risc de
perdre el lloc de treball (CCOO)

Conclusions – Àmbit Laboral (II)
• Han començat 4 cursos de formació adreçats
prioritàriament a persones en situació d
d’atur
atur
(Ajuntament, Generalitat).
• El COD Joan N.
N Garcia Nieto ha estat reconegut com
acreditador de coneixements informàtics ACTIC per
part de la Generalitat (Ajuntament,
(Ajuntament Generalitat)
Generalitat).

Conclusions – Àmbit Laboral (III)
• Projecte de reconeixement de l’excel·lència educativa
dels alumnes que finalitzen el Batxillerat i la Formació
Professional de Grau Superior als centres educatius
de Molins de Rei. (Ajuntament, Instituts d’Educació,
Empreses de la Vila).
• Disseny de noves eines per incorporar a la WEB
(d
(donar-se
d’ lt all SOL online,
d’alta
li
inscriure’s
i
i ’ a ofertes
f t de
d
treball, relacions amb la Cambra de Comerç i amb
PIMEC Oferta formativa de la Cambra de Comerç i
PIMEC,
PIMEC, Programa d’Identificació de Competències,
etc.) (Ajuntament, cambra de Comerç, PIMEC,
Generalitat).

Conclusions – Àmbit Habitatge (I)
• Aprovació, per part del Ple Municipal del 29/11/12,
del Pla Local d
d’Habitatge
Habitatge 2012-2017,
2012 2017 on es proposen
27 actuacions en matèria d’habitatge. (Ajuntament)
• Signatura d
d’un
un conveni entre els Ajuntament de St.
St
Vicenç dels Horts i Molins de Rei per tal de garantir
els serveis d’accés
d accés als programes d’habitatge
d habitatge social
(Borsa de Mediació, Gestió de les prestacions de
lloguer i d
d’especial
especial urgència d
d’habitatge
habitatge social i la
Borsa Jove) (Ajuntament de St. Vicenç dels Horts i
Ajuntament
j
de Molins de Rei))

Conclusions – Àmbit Habitatge (II)
• Partida de 17.000€ en el pressupost municipal
de 2013 per ajuts a la rehabilitació d
d’habitatge
habitatge
(Ajuntament)
• Treball conjunt entre l’Ajuntament i la Creu
Roja per la posada en marxa d’un espai
d’atenció
d
atenció i allotjament urgent.
urgent (Creu Roja,
Roja
Ajuntament)
• Càritas
Cà it té previst
i t posar en marxa l’l’octubre
t b de
d
2013 un projecte de pisos compartits per
homes sols
sols. (Càritas)

Conclusions – Àmbit
À
serveis públics, cohesió

social i cohesió territorial (I)

• CCOO del Baix Llobregat planteja tenir contactes amb
les entitats socials de Molins de Rei per la defensa de
l’estat del benestar i contra les retallades. (CCOO,
Entitats)

Conclusions – Àmbit
À
serveis públics, cohesió

social i cohesió territorial (II)

• Augmenta el pes percentual , en el pressupost
municipal 2013,
2013 de les subvencions a les entitats,
entitats
associacions i agents socials de la vila, per tal
d’afavorir
d
afavorir la cohesió social i territorial de Molins de
Rei. (Ajuntament, Entitats)
• Augment en el pressupost municipal 2013 de les
partides relacionades amb la Federació Obrera.
(Ajuntament, Entitats Federació Obrera)

Conclusions – Àmbit reactivació econòmica (I)
• S’ha sol·licitat una subvenció a la Diputació de
Barcelona de 250.000€
250 000€ per la fibra òptica.
òptica
(Ajuntament, Diputació, Polígons Industrials de
Molins de Rei,
Rei Cambra de Comerç)
• Està previst aprovar un Pla de Mobilitat Urbana de
Molins de Rei 2013
2013- 2018 per tal de millorar la
mobilitat (Ajuntament, Diputació de Barcelona, ÀMB)

Conclusions – Àmbit reactivació econòmica (II)
• 8a. Edició del Dia de l’Emprenedor, 22/11/12 a
l’Institut Bernat el Ferrer,, hi van participar
p
p prop
p p d’un
centenar d’alumnes.
• El 7/2/13 es va signar un conveni de col·laboració
entre la Cambra de Comerç de Barcelona( delegació
del Baix Llobregat) i l’Ajuntament per tal d’afavorir la
internacionalització empresarial, promoure la
f
formació,
ió l’assessorament
l’
financer
fi
i comercial
i l , la
l
promoció dels serveis de la Cambra i el Club Cambra,
la millora dels polígons industrials mitjançant el
desenvolupament de la fibra òptica, la difusió de
solars i naus disponibles i les activitats de valor
afegit.
afegit

Conclusions – Àmbit reactivació econòmica (III)
• El 8/11/12 l’Ajuntament, la Unió de Botiguers i el
Consorci de Comerç de Catalunya van signar dos
convenis per impulsar el comerç de la vila, amb un
aportació total de 58.000€
58 000€ per desenvolupar
actuacions de promoció del Mercat Municipal, la
millora
o a dels
de s se
serveis
e s co
comercials,
e c a s, la
a implementació
p e e ac ó de
noves tecnologies i accions socials i mediambientals,
i la consolidació i promoció del centre comercial a cel
obert Centre Vila.

Conclusions – Àmbit reactivació econòmica (IV)
• Posta en marxa de dispositius específics per part de
la Guàrdia Urbana conjuntament
j
amb els Mossos
d’Esquadra , per tal millorar la seguretat en els
polígons industrials i en el conjunt del centre
comercial Cal destacar la detenció de 6 delinqüents
comercial.
quan robaven en l’interior d’uns magatzems del
polígon El Pla.
• Incorporació
I
ió de
d noves funcionalitats
f
i
li
all web
b
espaiempresa.cat S’ha fet el treball de camp per
actualitzar els cens d’empreses
d empreses de Molins de Rei,
resta pendent de fer l’anàlisi dels resultats i prendre
les decisions per la millora de la recollida de residus,
enllumenat neteja i seguretat.
enllumenat,
seguretat

Conclusions – Àmbit reactivació econòmica (V)
• Es disposa d’un nou Pla d’Usos del Polígon El Pla
pendent de ser aprovat per la Generalitat
• En tramitació el Pla d’Usos de Les Licorelles
• S’ha
S’h d
dutt a tterme, di
dins d
dell marc d
de la
l Fira
Fi de
d la
l
Candelera d’aquest any, la Fira Industrial i la Fira
Comercial.
Comercial
• L’Ajuntament de Molins de Rei s’adhereix al manifest
pel desenvolupament sostenible del Parc Agrari del
Baix Llobregat, text que reclama la consolidació del
parc Agrari com a zona productiva.
productiva

Propostes de futur
•
•
•
•

Augmentar en un 10% el nombre d’accions amb
semàfor verd
Mantenir el nombre d’accions amb semàfor groc
Reduir de 8 a 6 les accions amb semàfor vermell
Augmentar de 8 a 10 el nombre d’organitzacions
del Consell
de
Co se de Segu
Seguiment
e de la
aC
Crisi
s que pa
participin
cp
directament amb alguna de les 66 accions

Gràcies

