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 Antecedents (I) 

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

• El 27 de febrer d’aquest 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) 

• Avui presentem el segon informe de 
seguiment i avaluació, on donem compte de 
les accions dutes a terme entre el febrer i 
juny de 2013. 



Nivell d’acompliment 

• Accions dels darrers cinc 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 24 ( 36%) a 30 (45%) accions 

que les tenim en semàfor verd. 
– Que hem passat de 34 (52%) a 27 (41%) accions 

que les tenim en semàfor groc. 
– Que hem passat de 8 (12%) a 9 (14%) accions que 

les tenim en semàfor vermell. 
• Per tant, en una primera conclusió global, podem dir 

que hem passat de tenir 58 (88%) de les 66 accions 
aprovades, on s’han dut a terme algun tipus de 
mesures per impulsar-les, a 57 (86%) 



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 8 
(42%)  estaven 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 en el primer informe de 
seguiment i avaluació, ara hi estan presents 
9 (47%) 



Conclusions 

Verd Groc Vermell Total 

Família 4 (3) 0 (1) 1(1) 5 

Serveis Socials 4 (3) 1 (2) 0 (0) 5 

Laboral 6 (5) 2 (4) 1 (0) 9 

Habitatge  2 (1) 3 (4) 4 (4) 9 

Serveis Públics, Cohesió 
Social i Cohesió Territorial 

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

Reactivació Econòmica 10 (8) 20 (22) 3 (3) 33 

Total 30 (24) 27 (34) 9 (8) 66 

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



Conclusions – Àmbit Família (I) 

• - Quarta edició de la recollida solidària 
d’aliments “Ni un plat buit !” 

• - De gener a 17 de juny s’han atorgat 389 
(482 tot el 2012) ajuts en concepte 
d’alimentació des dels Serveis Socials 
Municipals. 

• - L’empresa molinenca Semillas Batlle ha 
lliurat a Càritas una collita de 2.300 Kg. de 
mongetes. 



Conclusions – Àmbit Família (II) 

• - El Ple Municipal del mes d’abril va aprovar 
no aplicar l’import de drets d’inscripció a les 
Llars d’Infants. 

• - Les activitats dels Casals d’Estiu s’amplien 
una setmana més que l’any passat. 

• - Càritas  ha continuat amb el lliurament de 
vals d’aliments setmanalment. 
 
 



Conclusions – Àmbit Serveis Socials I 

• - S’està ultimant el conveni entre l’Ajuntament de 
Molins de Rei i Creu Roja pel Servei de Suport a les 
Famílies.  

• - Per la selecció dels participants en els Plans 
d’Ocupació s’han establert unes bases incloent-hi 
criteris socials amb resultats molts positius.  

• En els Serveis Socials Municipals s’ha incrementat la 
pressió assistencial, la cronificació de casos, el nivell 
de complexitat de les problemàtiques ateses i 
l’augment de les urgències socials. 
 
 



Conclusions – Àmbit Serveis Socials II 

• - A data 17 de juny de 2013 no hi ha llista 
d’espera de Treballadora Familiar Social i de 
dependència. 

• - De gener a juny de 2013 s’han adjudicat 77 
Teleassistències i s’ha atès tota la llista 
d’espera.  

• - S’està treballant per disminuir la llista 
d’espera de neteja social.  



Conclusions – Àmbit Laboral (I) 

• - Ha finalitzat la primera fase dels Plans 
d’Ocupació. 
 

• - L’11 de juny ha començat la segona fase dels 
Plans d’Ocupació. 
 

• - Endegat el projecte “Joves per L’Ocupació”. 



Conclusions – Àmbit Laboral (II) 

• - Cursos d’Auxiliar de vendes i oficina i atenció al 
públic i Instal·lacions elèctriques. 
 

• - Durant aquests darrers mesos s’han posat en 
marxa 4 cursos de formació ocupacional. 
 

• - Han finalitzat 2 cursos del SEFED (Simulació 
d’Empreses amb Finalitats Educatives) i  s’han 
iniciat 2 nous cursos.  



Conclusions – Àmbit Laboral (III) 

• - S’han dut a terme un curs de gestió administrativa i un 
altre d’habilitats comunicatives. 
 

• - Disseny de noves eines per incorporar al WEB 
 

• - S’ha signat un conveni de col·laboració per afavorir la 
incorporació de persones amb discapacitat  i risc 
d’exclusió en el món laboral.  



Conclusions – Àmbit Habitatge (I) 

• - S’està treballant amb la Diputació de Barcelona per 
tal de fer un cens d’habitatges desocupats. 
 

• - S’està treballant en l’elaboració d’unes noves 
ordenances de subvencions per la rehabilitació 
d’habitatges. 
 

• - El mes de juliol de 2013 es posaran en marxa 2 
pisos adreçats a persones amb risc d’exclusió social.  
 

• - Càritas ha començat la rehabilitació de la Llar 
d’Acollida M. Magdalena Bonamich  adreçada a 
homes sols. 



Conclusions – Àmbit Habitatge (II) 

• - S’està treballant en la redacció d’un conveni per tal 
de dur a terme la mediació (hipoteca i lloguer) en 
l’habitatge. 

• - S’està treballant  amb serveis econòmics municipals 
diferents alternatives per pal·liar l’impacte econòmic 
de les plusvàlues a les famílies que han ofert una 
dació en pagament o recompra del habitatge. 

• - Treball conjunt entre l’Ajuntament i la Creu Roja 
per la posada en marxa d’un espai d’atenció i 
allotjament urgent.  



Conclusions – Àmbit Habitatge (III) 

• S’està estudiant amb serveis econòmics 
municipals diferents opcions per sufragar el 
pagament de l’Impost de Béns Immobles. 



Conclusions – Àmbit serveis públics, cohesió 
       social i cohesió territorial (I) 
• - Es farà una inversió de 100.000€ per 

millorar la xarxa educativa de Molins de Rei. 
 

• - Les activitats de casals d’estiu s’amplien una 
setmana més que l’any passat. 



Conclusions – Àmbit reactivació econòmica (I) 

•  Confirmada l’aportació de 250.000€ de la 
Diputació de Barcelona pel desplegament de fibra 
òptica als polígons industrials. 
 

• - S’ha finalitzat l’estudi de finestra d’atenció a 
l’empresa. 
 

• S’ha finalitzat l’estudi de les necessitats que 
tenen les empreses de fibra òptica. 
 



Conclusions – Àmbit reactivació econòmica (II) 

• -Nous continguts i funcionalitats de la WEB 
ESPAIEMPRESA.  
 

• - S’ha sol·licitat a la Diputació de Barcelona 
suport pel Projecte d’Accions i Aliances 
estratègiques. 
 

• Comença la reforma del carrer Rafael Casanova  
 
 



Conclusions – Àmbit reactivació econòmica (III) 

• - Campanya “Sensacions de Primavera”. 
 

• - Signatura del pacte per a la Industria del 
Baix Llobregat. 
 

• - Presentació de la nova guia comercial 
“Molins de Rei, Centre de comerç”. 



Conclusions – Àmbit reactivació econòmica (IV) 

• - Inauguració del  Social Talent Work Center. 
 

• - Es va signar un manifest per agilitzar els 
tràmits de constitució de noves empreses i 
així ajudar als emprenedors. 



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

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

• Hem augmentat en un 9% els semàfors de 
color verd. 

 
• Mantenir el nombre d’accions amb semàfor groc 
• Hem passat de 34 a 27 accions en semàfors 

en color grog. 



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

• Reduir de 8 a 6 les accions amb semàfor vermell 
• Hem augmentat els semàfors de color 

vermell, de 8 hem passat a 9. 
• Augmentar de 8 a 10 el nombre d’organitzacions 

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

• Hem passat de 8 a 9 el nombre 
d’organitzacions del Consell de Seguiment de 
la Crisi que participin directament amb 
alguna de les 66 accions. 



Propostes de futur per el tercer 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 9 a 7  accions en semàfor vermell. 
• Passar de 9 a 11 organitzacions del Consell 

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



Gràcies  
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