número

21
Gener 2016

Butlletí d’informació de l’Ajuntament de Molins de Rei / www.molinsderei.cat/balcodelavila

Els pressupostos
de la gent

Aprovats els comptes municipals
més socials i participatius

pàg.4 /

pàg.6 /

pàg.8 /

pàg.9 /

Menys pressió
fiscal al 2016

Quants habitatges
buits hi ha a la vila?

Èxit dels renovats
Premis de l’Esport

Entrevistem
els Reis d’Orient

AJUNTAMENT /

Resultats
Joan Ramon Casals
ALCALDE DE MOLINS DE REI
648 100 127

alcaldia@molinsderei.cat

Eleccions
Generals

A Molins de Rei van votar 14.573 persones, que suposa
un 75’48% del cens electoral. Els resultats van ser els
següents:

Els vostres pressupostos
Una de les capacitats que al meu entendre ha de tenir un bon representant polític és saber detectar i
interpretar què vol la gent. La política no és arribar
al poder per fer realitat els projectes d’un alcalde,
sinó gestionar els recursos per atendre les necessitats de les persones i fer el que elles vulguin.
Estic convençut que mai abans uns pressupostos
s’havien ajustat tant a aquesta idea com els que hem
aprovat per a aquest any 2016. Per un costat, apuntalem la política d’ajuts socials que hem desplegat
des del primer dia de govern. Això vol dir que els recursos es focalitzen i s’incrementen en aquells àmbits que requereixen més sensibilitat: ampliació de
cobertura de beques menjador, ajuts per a emergència social, servei d’atenció domiciliària i de teleassistència, recursos per a rehabilitació d’habitatges i
borsa d’habitatge jove... Però sense oblidar l’estímul
de l’economia local, aplicant mesures d’incentius a
empreses, autònoms i persones en situació d’atur.
I pel costat de les inversions, per primera vegada,
qualsevol persona de Molins de Rei podrà incidir
directament a decidir com i on s’actua a la via pública. D’entrada, cal explicar que el 10% del pressupost d’inversions es destinarà als barris, de forma
descentralitzada i d’acord amb el volum de població que acullen. Només això ja és extraordinàriament nou. Però encara ho és més el fet que seran els
mateixos veïns i veïnes els que podran proposar què
s’ha de fer amb aquests diners i votar directament
l’opció que més els convenci.
En aquest Balcó de la Vila trobareu més detalls de
com funcionarà el procés que hem preparat perquè
tothom qui ho vulgui hi participi. Vull aprofitar per
subratllar que, tot i ser una prova pilot, no deixa de
ser l’inici d’un camí apassionant que vol implicar
directament els vilatans i vilatanes en aquelles decisions que afecten els seus carrers i les seves places,
que afecten la seva quotidianitat.
L’any arrenca amb uns pressupostos diferents i
atractius, però, per sobre de tot i més que mai, són
els vostres pressupostos. Estic convençut que aquest
2016 serà un any de grans projectes i il·lusions que
entre tots serem capaços de convertir en realitats.
Joan Ramon Casals, alcalde
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PARTICIPACIÓ / TRANSPARÈNCIA
Enriqueix el PAM, millora la vila

El Pla d’Actuació Municipal 2015-2019 (PAM) és l’eina de planificació, seguiment i avaluació de tots els objectius que s’ha fixat
l’equip de govern per a aquest mandat municipal. L’elaboració
d’aquest document s’ha fet a partir d’un procés de participació
interna amb tot el personal de l’Ajuntament i dels objectius
previstos en el Pacte de Govern signat per les dues forces polítiques de l’actual equip de govern.
A més, fins el proper 15 de febrer, l’Ajuntament convida tota
la ciutadania a enriquir aquest document amb les seves aportacions personals o col·lectives. Per fer-ho, s’ha d’omplir el formulari on-line que hi ha en el nou espai web www.molinsderei.
cat/participacio o demanar-ne una còpia impresa a l’Oficina
d’Atenció Ciutadana, on també es pot dipositar un cop omplert. Durant el mateix període també es recolliran les aportacions que facin les diferents forces polítiques en representació
a l’Ajuntament.
L’equip de govern valorarà totes les propostes rebudes i portarà el document definitiu per ser discutit i sotmès a votació
del Ple municipal durant la primavera de 2016.
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Un 2016 amb

menys pressió fiscal
Els molinencs i molinenques pagaran menys impostos
aquest 2016. Les ordenances fiscals aprovades incorporen un
descens dels valors cadastrals del 18% que es compensarà
amb una pujada proporcional del tipus impositiu de l’IBI.
Això significa que els rebuts de l’IBI es mantindran similars
als de l’any 2015, però que, per altra banda, els impostos
vinculats als valors del cadastre, com les plusvàlues, la renda
i les transmissions provisionals, baixaran significativament.
A més, les ordenances incorporen les novetats següents:

Dues noves taxes per penalitzar
l’existència d’habitatges desocupats
de forma permanent i injustificada

Nou preu públic del servei de transport adaptat per a persones grans
usuàries dels centres de dia

Ampliació fins al 30% de les bonificacions a les empreses que es vulguin
instal·lar a Molins de Rei

Bonificacions progressives durant
tres anys en la taxa de residus per a
aquelles noves activitats comercials

Modificació en el sistema tarifari de
la taxa de clavegueram per beneficiar els consums més baixos

Incentius per a la gent que porti els
voluminosos a la deixalleria en lloc
de deixar-los als contenidors

Ampliació de les possibilitats de lloguer d’espais a la Federació Obrera
per optimitzar l’ús de l’equipament

Exempcions en la taxa d’inscripció
al cens d’animals domèstics per a
aquells vilatans que adoptin animals en centres protectors

INFORMACIÓ DEL PLE MUNICIPAL

A banda dels pressupostos i les ordenances fiscals, en les darreres sessions plenàries de l’Ajuntament s’ha aprovat la modificació del pressupost que permetrà eixugar el deute de Molins
Energia, l’empresa que fins al passat mes de setembre gestionava la xarxa de biomassa del
barri de la Granja. El Ple també ha aprovat adjudicar una concessió de terrenys públics situats a l’avinguda de Collserola per a la gestió i explotació d’una base d’ambulàncies, així com
els criteris d’atorgament d’ajuts de menjador escolar per al curs 2015-2016, els quals serviran
per ampliar i complementar la cobertura que dóna el Consell Comarcal del Baix Llobregat.
També s’han aprovat nombroses mocions: moció per a l’ajuda d’emergència als camps de
refugiats sahrauís per les pluges torrencials; moció conjunta de CDC, ERC i CUP de suport
a la Resolució 1/XI del Parlament de Catalunya; moció d’ERC en relació amb la participació
dels infants i joves de la vila; moció dels grups d’IxMdR-MES, Molins Camina i ERC “25 de
novembre Contra les Violències Masclistes”; moció de la CUP sobre la qualitat de l’aigua; moció de la CUP per la millora de la qualitat de l’aire a Molins de Rei i al Baix Llobregat; moció
del PSC de suport a la creació de la prestació “Garantia + 55”, impulsada per UGT; moció
presentada per tot el consistori de suport a les propostes de la PAH a la Llei reguladora d’habitatge; moció d’ERC en relació amb els atacs del Govern de l’Estat a la normativa catalana
sobre pobresa energètica; moció conjunta de PSC i IxMdR-MES relativa a la gestió i atorgament de les beques menjador, i moció de la CUP per declarar Molins de Rei com a municipi
compromès amb la banca ètica. Podeu llegir el contingut complet dels documents aprovats a
www.molinsderei.cat/mocions.
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BREUS

Una plaga afecta
el Parc de les Palmeres
Les més de 30 palmeres del Parc Pont de la Cadena estan afectades pel morrut roig
malgrat els tractaments regulars que hi fa l’Ajuntament. Set d’elles han mort i han
hagut de ser retirades per evitar risc de caiguda del tronc. A dia d’avui, pràcticament
no hi ha cap tractament fitosanitari efectiu contra la plaga, perquè els arbres tornen
a ser colonitzats ràpidament. Davant d’aquest escenari, l’Ajuntament farà els tractaments necessaris per intentar evitar haver de retirar més palmeres fins que s’afronti
la renovació del parc, prevista per a aquest mandat. Serà llavors quan es decidirà sobre el manteniment o la substitució de les palmeres per un altre tipus d’arbrat.

Càmera de control
al carrer Carril
Des de fa unes setmanes s’ha instal·lat una càmera que capta imatges de les matrícules
de vehicles que passen pel tram del carrer Carril comprès entre la plaça de l’Estació i la
plaça de la Creu. De moment només s’envien avisos a aquells vehicles que hi passen en
horari no permès i no estan autoritzats, però a partir de mitjan gener es començaran
a sancionar els conductors. Aquest tram del carrer Carril es fa servir anualment per
300.000 persones que caminen cap a l’estació de Rodalies i forma part de la xarxa principal de vianants que es va aprovar en el Pla de mobilitat urbana. El projecte ha estat
àmpliament treballat i consensuat amb els veïns i comerciants de la zona.

OBRES

Les obres

de l’OAC i el
Museu, a punt
de començar

En les properes setmanes començaran
unes obres de millora importants per a
la vila. Primer arrencaran els treballs per
traslladar l’Oficina d’Atenció Ciutadana
(OAC) a la planta baixa del carrer Rubió i
Ors, on hi ha els pisos de la gent gran. Es
tracta d’un nou local cèntric i accessible
que permetrà ampliar un 55% l’espai destinat a l’atenció a les persones de Molins
de Rei. Les obres suposaran una inversió
superior als 160.000 euros i les previsions
és que el nou equipament estigui disponible per a la ciutadania abans de l’estiu.
Per altra banda, una aportació de la Diputació de Barcelona permetrà adequar la
primera planta de l’edifici de Ca n’Ametller per destinar-la a Museu Municipal. Es
tracta d’un nou espai per a exposicions
temporals i permanents amb zones de
treball intern i una àrea administrativa. Quan estiguin enllestides les obres
(durant l’estiu), es podrà accedir al nou
museu des de la plaça de Catalunya. El
cost del projecte se situa al voltant dels
200.000 euros.

Enllumenat més

econòmic i eficient
L’empresa CITELUM ha resultat la guanyadora del contracte de manteniment
de l’enllumenat públic de la vila. El nou
contracte, de tres anys, comporta una
rebaixa del 19% sobre el cost del servei,
a banda de millores significatives en eficiència energètica. El contracte preveu la
substitució de les làmpades actuals per
llums de LED en punts de llum del passatge Sant Joan, del carrer Sant Antoni
M. Claret i de la plaça d’Antonio Marca.
També es millorarà la il·luminació del
carrer Major i de les escales de la font
del Vidre. Aquestes actuacions tindran
lloc les properes setmanes i comportaran un estalvi en emissions de CO2 de
6.983,29 kg.
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pisos
buits
Un estudi encarregat per l’Ajuntament
de Molins de Rei, finançat per la Diputació
de Barcelona i realitzat per la Universitat
Politècnica de Catalunya (UPC), conclou
que a Molins de Rei hi ha 50 habitatges
buits, és a dir, que fa més de dos anys que
no registren cap tipus d’activitat.
Això suposa només un 0,4% dels habitatges registrats a la vila.
La dada surt després d’analitzar les dades del padró municipal,
de creuar-les amb dades de consum de subministraments i
de fer més de 200 entrevistes sobre el terreny. A partir d’aquí,
l’Ajuntament analitzarà cada cas i proposarà als propietaris
la possibilitat d’incorporar aquests habitatges a la borsa de
lloguers socials per donar-los una sortida.
L’estudi, el més exhaustiu fet mai per la Diputació per conèixer
el parc d’habitatges desocupats d’un municipi, també analitza
la situació de l’infrahabitatge i la sobreocupació. Els resultats
totals es presentaran públicament durant un acte organitzat per
la Taula Local de l’Habitatge que tindrà lloc aquest mes de gener
i en el qual també intervindran els autors materials de l’estudi.

QUÈ CALDRIA FER AMB ELS PISOS DESOCUPATS?

enquesta / digues la teva

MARIA ULLOA
Aturada

ISAAC SOTO
Tècnic mecànic

Crec que segurament n’hi haurà més
perquè es veuen molts rètols de venda
i de lloguer. S’haurien de reduir els
preus dels lloguers perquè són més
cars que les hipoteques.

Em sembla que la xifra és ajustada.
És un tema delicat, però penso
que s’ha de respectar al màxim la
propietat privada. La borsa social
és una bona idea si no s’obliga els

EVA BALIARDA
Aturada

EDUARD SOUTO
Empleat de logística

Em semblen pocs. Jo estic molt
contenta amb la gestió que està fent
l’Ajuntament en l’àmbit d’habitatge
i amb el projecte que tenen a les
Guardioles per fer més pisos socials.

S’hauria d’arribar a un acord amb els
propietaris per destinar-los a lloguer
social, però si es demostra que els
tenen amb objectius especulatius,
els obligaria a fer-ho.

DAVID BATLLE
Botiguer

TXUS GIL
Administrativa

Crec que s’hauria de donar una sortida
als pisos que ara mateix no tenen cap
ús, encara que siguin privats.
La proposta de posar-los a la borsa de
lloguer social és una molt bona opció.

Són molts, perquè aquí hi ha molta
demanda i poca oferta. Els propietaris
estem escarmentats perquè el lloguer
dóna poques garanties de pagament
i conservació de l’habitatge.

/ ACTUALITAT

Homenatge a Josep M. Salas
Coincidint amb el Dia Internacional dels Drets Humans, la Creu Roja i l’Ajuntament
van homenatjar la figura de Josep Maria Salas, que va morir sobtadament el passat 1
de setembre. Els familiars de Josep M. Salas, que va ser durant 40 anys soci de l’entitat
i durant molts anys president de la Creu Roja del Baix Llobregat Centre, van rebre la
Medalla de Plata de la Creu Roja a títol pòstum, la màxima distinció que atorga aquesta
entitat benèfica.
Durant l’acte també es va presentar el Memorial Josep Maria Salas i Peiró, un premi
anual amb una dotació econòmica inicial de 1.000 euros que s’atorgarà a aquelles persones amb una trajectòria destacada al voltant de projectes socials i humanitaris que
s’hagin dut a terme al Baix Llobregat. El memorial es lliurarà anualment coincidint
amb el Dia Internacional dels Drets Humans.

BREUS

Posa’t la Gorra bat
tots els rècords de recaptació

La Caixa aportarà prop
de 8.000 euros a la Llar d’Avis
L’Obra Social de la Caixa farà un donatiu de 7.731,15 euros a l’Ajuntament per comprar
material per a la Llar d’Avis Doctor Josep Mestre. Concretament, aquests diners es destinaran a adquirir una grua per traslladar residents, dues butaques abatibles, cinc llits
geriàtrics, dues cadires de dutxa i més material que permetrà millorar les condicions
dels usuaris del centre. L’acord per al donatiu es va tancar amb els responsables de l’oficina de la Caixa de la plaça de Catalunya de Molins de Rei.
La Llar d’Avis Dr. Josep Mestre és un servei municipal que disposa de 30 places de residència i 10 places de centre de dia, totes públiques.

Les activitats solidàries contra el càncer
infantil han batut el seu rècord de recaptació, ja que han doblat la xifra màxima
històrica assolida l’any 2014. En total
s’han recaptat 32.516,20 euros, que es donaran a AFANOC, associació formada per
pares, amics i familiars de nenes i nens
afectats per càncer que treballa per cercar solucions per al conjunt de trastorns
que envolten el càncer infantil. Aquests
diners serviran per remodelar la sala de
jocs i la planta d’oncologia i hematologia
pediàtrica de l’Hospital de la Vall d’Hebron.
Posa’t la Gorra va ser una de les moltes
activitats que va coorganitzar l’Ajuntament en el marc del Dia Universal de la
Infància.
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BREUS
200 alumnes
participen en l’11è
Dia de l’Emprenedor
Dos-cents alumnes de secundària del
Baix Llobregat van participar en les diferents activitats que van tenir lloc a
l’IES Bernat el Ferrer de Molins de Rei,
orientades a fomentar l’esperit emprenedor entre els joves. Una ponència i
dos concursos amb premis de 500 euros van ser el centre de la jornada, que
ja ha arribat a l’onzena edició.

Els Premis de l’Esport

estrenen format

La quarta edició de la gala dels Premis de l’Esport va estrenar escenari i format. I amb
èxit. El teatre de la Joventut Catòlica-la Peni es va pràcticament omplir de gent que
no es volia perdre el reconeixement anual als esportistes i les entitats locals.
El bàsquet va ser l’indiscutible guanyador de la nit, ja que va aconseguir els premis
al millor esportista masculí i al millor equip masculí. Per un costat es va reconèixer
la feina de Sergi Pino, jugador molinenc de bàsquet del MoraBanc Andorra a la Lliga
Endesa ACB. I també va ser premiat el Cèltic Bàsquet Molins, equip que la temporada passada va aconseguir un històric ascens a la Copa Catalunya i així va igualar la
màxima categoria històrica d’aquest esport a Molins de Rei. Però el moment més
emotiu de la gala va arribar amb el lliurament del premi a la trajectòria esportiva.
L’atleta Francesc Muñoz Guirao va recollir el guardó després que hagi passat més de
30 anys corrent maratons i altres curses de fons a Barcelona, Nova York, Roma, Berlín
i, és clar, Molins de Rei. Als seus 61 anys continua corrent.
El futbol, la gimnàstica, la petanca i l’atletisme també van ser premiats.

El Voluntariat per la llengua depassa les

500 parelles lingüístiques
Emprenedors
i autònoms es troben
a Molins de Rei
Una quarantena d’emprenedors i autònoms es van aplegar a la Trobada
d’Emprenedors a Molins de Rei. L’acte,
que estava coorganitzat amb la Confederació de Treballadors Autònoms
de Catalunya, va servir per detallar
les noves mesures legals per fomentar el treball autònom. També es va
fer una xerrada sobre la importància
de la marca comercial i, finalment, es
van desenvolupar dues activitats de
networking per facilitar els contactes
entre els assistents.

Coincidint amb el seva vintena edició, el Voluntariat per la llengua ha superat la
barrera de les 500 parelles lingüístiques constituïdes. Aquesta activitat, impulsada
pel Servei de Català de Molins de Rei, pretén reforçar l’ús del català a persones que
l’estan aprenent mitjançant trobades setmanals amb catalanoparlants habituals. En
aquesta edició del Voluntariat s’hi han inscrit 37 persones.

/ MOLINENCS

Ses majestats

Els Reis d’Orient

“A Molins de Rei sempre
tenim una rebuda increïble”
Els Reis d’Orient concedeixen una entrevista exclusiva
al Balcó de la Vila per explicar les seves experiències quan
visiten Molins de Rei. Asseguren que la immensa majoria
de nens i nenes de la vila s’han portat molt bé, que no
els agraden les joguines violentes i que el patge Amelí els
facilita molt la feina. La màgia dels Reis Mags ja és aquí.
Com s’han portat aquest any els nens i
nenes de Molins de Rei?
La veritat és que especialment bé. Tot i
que els pares i les mares a vegades es pensen que només observem el comportament dels infants els dies abans de la nit
de Reis, la veritat és que hi estem tot l’any
molt pendents i en sortim molt contents.
Amb alguna excepció de nens i nenes a
qui els costa menjar o que no fan gaire
cas als pares i les mares, tots s’han portat molt bé. I això sempre es nota després
amb els regals.
Quins regals els han demanat?
Doncs de tot. Últimament hi ha molta
demanda de videojocs i coses tecnològiques, però mai falten tampoc les joguines
més tradicionals, com les nines, els cotxes, les pilotes de futbol, els contes o els

jocs de construcció. Fins i tot hi ha un
nen de Molins de Rei que ens ha demanat un gos... Però això del gos és una mica
delicat, perquè un animal no és una joguina, sinó que és un amic a qui s’ha de
cuidar i estimar.
Tenen algunes joguines preferides?
A nosaltres, el que més ens agrada és fer
feliç a la canalla i per això ens agrada tot
el que ens demanen. L’única cosa que ens
fa arrufar el nas són aquelles joguines
amb forma d’arma o de pistola. Aquestes
no ens agraden gens.

Quins records tenen de la cavalcada a la
nostra vila?
És espectacular. Penseu que nosaltres passem per tots els pobles de Catalunya i de
fora, i a Molins de Rei sempre tenim una
rebuda increïble. Milers de nens i nenes
ens esperen al carrer per veure’ns i per
agafar els caramels que els llencem. Després, arribem a la plaça de l’Església, on
podem gaudir del pessebre vivent del MIB
i l’alcalde ens dóna la clau màgica de la
vila que ens permet entrar a totes les cases. Podem assegurar-vos que està tot perfectament organitzat.
Estan contents amb el patge Amelí?
És excel·lent. Tenim patges a tots els pobles, però l’Amelí és molt eficient. Ens
passa informes de tots els nens i nenes,
i es passa tot el Nadal recollint milers
de cartes i atenent les demandes dels infants. Podeu estar ben tranquils, perquè
a Molins de Rei teniu un dels nostres millors patges.
Ens podeu explicar alguna anècdota
de les vostres visites a Molins de Rei?
I tant! Fa uns anys va haver-hi una nena
que havia vingut a viure a Molins de Rei
pocs dies abans de la cavalcada i com
que la carta l’havia donada en un altre
poble, estava molt neguitosa per saber si
ens hauria arribat. Li va costar tant adormir-se que vam haver de deixar els regals
de casa seva per al final i gairebé se’ns fa
de dia!

/9

OPINIÓ /

Tribuna

Política

Ramon Sànchez

Xavi Paz

Roger Castillo

Un any molt productiu
Hi ha la idea que els anys electorals són anys molt
improductius en la gestió municipal, però no és el
cas d’aquest 2015 que deixem enrere. Des del Govern hem treballat de valent i sense pausa de gener
a desembre, tot i el parèntesi electoral, que va servir
per demostrar la bona acceptació del nostre projecte
entre la ciutadania.
En 12 mesos hem començat la urbanització de les
Guardioles, hem millorat l’entorn del riu Llobregat,
hem fet campanyes de sensibilització sobre la brutícia dels gossos, hem començat les obres del Molí
que depenien exclusivament de l’Ajuntament, hem
enllestit la segona fase de la zona esportiva Ricard
Ginebreda, hem construït un skatepark, hem arranjat
les voreres del Polígon el Pla, hem habilitat l’aparcament de Ca n’Iborra, hem millorat el sistema de cla-

vegueram del centre de la vila, hem renovat el carrer
Bruc i millorat el carrer Rafael Casanova, hem facilitat l’inici de les obres de l’IES Lluís de Requesens,
hem millorat la gestió de la xarxa de biomassa, hem
presentat el cens d’habitatges buits, hem posat la càmera de control al carrer Carril... Algú s’atreveix a dir
que ha estat un any improductiu?
I el millor encara està per venir. Ja estem treballant
en els pressupostos participatius per als barris, en
la reforma de la plaça de la Creu, en les obres de
la nova Biblioteca i en la tercera i definitiva fase del
Ricard Ginebreda, només per posar exemples de
projectes que veuran la llum ben aviat. Hem agafat
velocitat de creuer i no pensem deixar-la.

PRIORITATS PER AL 2016
Acomiadem l’any 2015. Sens dubte, un any d’eleccions. I a Molins de Rei, el Govern municipal l’acomiada amb els deures fets: tenim nou pressupost
municipal i noves ordenances fiscals.
Hem presentat i aprovat un nou pressupost municipal que insisteix en les mesures preses els darrers
quatre anys i introdueix nous compromisos i nous
objectius polítics del nou mandat municipal.
Continuem incrementant de forma important tots
els programes d’ajuda als més vulnerables (amb
programes com el de servei d’ajuda a domicili, la
teleassistència o les ajudes per pagar subministraments).
Enfortim les polítiques d’habitatge posant més
diners per a la rehabilitació dels habitatges i per enfortir l’Oficina Local de l’Habitatge.

Mantenim les ajudes a la contractació d’aturats, al
pagament dels autònoms dels nous emprenedors i
enfortim les polítiques d’ocupació.
Creem nous mecanismes per enfortir la democràcia
local amb l’aprofundiment de les pràctiques participatives. Així, disposem del 10% del pressupost
d’inversions (250.000 euros) per tal que el decideixin els veïns i les veïnes.
I, sobretot, continuem invertint: 2,4 milions d’euros
que fan avançar la vila i alhora dinamitzen l’economia.
Invertirem en les escoles, en polígons industrials, en
l’espai públic. Garantim la segona fase de la nova
Biblioteca Municipal i la finalització de la zona esportiva Ricard Ginebreda.

Propostes per millorar Molins de Rei
La CUP Molins hem fet diverses propostes en els
debats d’ordenances fiscals i de pressupostos, celebrats els dos darrers mesos, amb mesures programàtiques que es podrien aplicar immediatament a
l’Ajuntament si el Govern tingués valentia política.
Hem proposat establir tipus impositius d’IBI diferenciats en sectors no residencials (oficines, locals,
aparcaments) i aplicar una xifra més elevada al 10%
de valors cadastrals més alts, i hem defensat la rebaixa del cost de l’estructura política del consistori
(càrrecs de confiança, subvencions a partits polítics),
mesures que generarien més diners per destinar-los
a transformar la vila.
I volem transformar-la amb propostes concretes:
projectes de dinamització comunitària als barris,

QUE TINGUEU UN MOLT BON ANY 2016.

pressupostos participatius amb els agents socials
organitzats de la vila, auditoria de serveis externalitzats, foment de l’ocupació i el cooperativisme, dotació econòmica suficient de les partides d’habitatge i
gènere, un pla contra la violència masclista, reduir
endeutament, lligar les inversions a un pla de xoc
social, impulsar un pla d’acció animalista des del
municipi i introduir una partida per a la reducció de
residus.
També hem fet propostes lligades a l’amortització de
deute, a la banca ètica i als cànons municipals dels
serveis, sense cap cost econòmic associat. Ho vam
dir el primer dia: a la CUP ens organitzem com a
govern i apliquem una visió de govern en totes les
propostes que fem. No defallirem.
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Silvia Guillén

Francisco Garcia

Sis mesos de feina feta des de l’oposició
Som David contra Goliat, i això ens esperona a seguir
lluitant. Heus aquí algunes de les fites assolides en els
primers sis mesos d’aquest nou mandat: hem aconseguit tenir veu a la comissió de seguiment de les
obres del nou barri de les Guardioles; hem treballat
per una fiscalitat més justa, modificant les ordenances per fer front a la situació d’emergència social que
pateixen molts molinencs, amb bonificacions que
afavoreixen els col·lectius més necessitats i fomenten
la creació d’ocupació; hem proposat la incorporació
del nostre Ajuntament a la Coordinadora contra els
Desnonaments per disposar de més força a l’hora de
negociar amb entitats bancàries; hem vetllat per la
nostra memòria històrica, amb el compromís unàniEstamos a muy pocos días de un cambio importante
en nuestro país. Ya está bien de tanta crisis y tanta
tontería, ahora toca recuperación y volver al estado
de bienestar que todos queremos. Desde Ciutadans
Molins de Rei trabajamos para el bienestar de todos
y hacemos propuestas constructivas para que nuestro pueblo funcione mejor. Somos la única fuerza
política que puede hacer un cambio a mejor.
No como otros grupos políticos que solo quieren una
silla caliente y lanzar mociones absurdas que hacen
mucha teoría y poca practica y van en contra de los
principios morales.
Cada día estamos más arropados con la ciudadanía y
eso nos da fuerzas para poder seguir adelante.

me de dotar la vila d’un espai digne per homenatjar el
president de la Generalitat de Catalunya, Lluís Companys; hem denunciat els atacs del Govern de l’Estat
a les mesures contra la pobresa energètica fetes des
del Parlament de Catalunya; hem treballat pels drets
dels nostres infants i joves, demanant a l’Ajuntament
que actuï per millorar la seva qualitat de vida i els
seus drets, i creant també un Consell Local d’Infància i Adolescència que fomenti la participació democràtica i escolti els menors. Però no tot són victòries.
També hi ha hagut alguna derrota i és que el Govern
sociovergent ha impedit la consulta popular vinculant
que hem proposat per trobar una solució a la mobilitat del Centre Vila. Nosaltres, però, no defallirem.
La Generalitat debe más de 1.200.000 euros al ayuntamiento de Molins de Rei y nosotros somos el único
partido que apoyamos su reclamación en la última
moción presentada en pleno.
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Ana Aroca

Pere García

LA SOCIOVERGÈNCIA APUJA
EL REBUT DE L’IBI UN 1,3%
Diuen que repetir mil cops una mentida no la converteix
en veritat. El responsable de Comunicació del nostre
Ajuntament, el càrrec a dit nomenat per CIU que escriu
les notes de premsa del Govern, ha de saber que dir que
“el Govern de la vila no apujarà els impostos” és fals i
que fer un ús partidista dels recursos públics per mentir
és immoral i poc democràtic. Des del moment que el
seu sou l’hi paguem els molinencs i les molinenques
i no CIU, el concepte d’imparcialitat hauria de tenir-lo
molt present.
Hi ha governs que entenen que “endollar” els seus
amics en els llocs de responsabilitat és adient precisament per no tenir problemes a l’hora d’utilitzar-los com
a propagandistes. Ni és cert que es congeli l’IBI ni que
omplir l’Ajuntament d’assessors provinents dels partits
de torn millori la qualitat democràtica del nostre consis-

Cal apostar de veritat per la participació ciutadana
Aquest dies, el Govern municipal ens convida a la participació ciutadana per decidir sobre el 10 % dels pressupost d’inversions.
En principi, això esta bé, perquè pitjor seria no convidar-nos a res, tal com ha succeït amb la manca de
participació pel que fa a la futura Biblioteca.
Sabem que aquest 10 % que ens deixen decidir és per a qüestions puntuals que l’Ajuntament
ha de desenvolupar formalment : asfaltats, millores de
voreres, millores de parcs ,etc. Però no decidirem realment sobre el que és important per al futur
de la ciutat: la planificació urbanística i els projectes
estratègics de vila.
Des d’IxMdR ho estem dient des de fa temps: no podem seguir improvisant i condicionant la vila a la improvisació constant i als capricis dels governants de torn.
És una irresponsabilitat iniciar obres importants sense

tori (actualment en tenim 4 de CIU i 2 del PSC que ens
costen més de 50.000 euros/any cadascun).
El cert és que la quota líquida de l’IBI (el rebut que
paguem) s’apujarà un 1,3% a Molins de Rei (el tipus
impositiu s’apuja un 23,5%), malgrat que el valor cadastral dels habitatges s’ha abaixat un 18%. I ho farà
gràcies a la nul·la voluntat del Govern d’aplicar mesures
progressives que disminueixin la pressió sobre la majoria dels ciutadans i de les ciutadanes mentre augmenta
l’impost en els cadastres de més valor.
La llei permet gravar diferencialment el 10% del cadastre no residencial de més valor (indústria, magatzems,
comerç, etc.), cosa que permetria augmentar la recaptació i disminuir la pressió fiscal sobre els habitatges, els
quals, no ho oblidem, són un bé de primera necessitat.
Més info: ibi.molinscamina.info

planificar i sense preveure com poden afectar el futur
estratègic de Molins de Rei.
La participació ha de ser quelcom més que decidir
quines voreres arranjarem: ha de ser realment un procés obert de decisió que permeti que tots els vilatans ho
decideixin tot.
Per aquestes raons hem defensat la necessitat d’elaborar un Pla estratègic de la vila que inclogui els aspectes
econòmics, urbanístics i socials, i fer de manera immediata la revisió del Pla d’equipaments per situar-los de
manera lògica i racional.
Cal dir que la participació tampoc es pot improvisar i si
realment la defensem i no fem demagògia, s’ha d’introduir en la majoria de decisions importants municipals.
Per aquest motiu, proposem al Govern municipal i a totes les forces polítiques molinenques que fem de manera consensuada amb les entitats ciutadanes un Pla de
Participació Ciutadana que ho faci realment possible.
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