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01 / INTRODUCCIÓ 
 

El 30 de gener de 2020 l’OMS va declarar que la 

irrupció del COVID-19 suposava una emergència 

de salut pública d’importància internacional, 

exigint l’adopció de mesures orientades a 

protegir la seguretat i la salut dels ciutadans amb 

la finalitat de contenir la progressió de la malaltia 

i reforçar el sistema de salut pública. L’11 de 

març l’OMS declarava l’impacte de la Covid-19 

com a pandèmia internacional.  

El RDL 463/2020, de 14 de març, declarava l’Estat 

d’Alarma a l’Estat espanyol, amb efectes dilluns 

16 de març, per a la gestió de la situació de crisi 

sanitària ocasionada per la Covid-19. El Decret 

estableix un seguit de mesures orientades a 

reforçar la protecció de la salut pública i 

assegurar el funcionament de serveis públics 

essencials posant especial atenció en la 

necessitat d’assistència i cura de persones grans, 

menors, dependents, persones amb discapacitat i 

persones especialment vulnerables.  

La crisi provocada per la pandèmia de la COVID-

19 té un caràcter sanitari, econòmic i social i ha 

obligat a una paralització econòmica que ha fet 

més evidents les limitacions de les polítiques 

publiques responsables  de garantir els drets de 

ciutadania i la fragilitat el contracte social, on 

encara són presents la precarietat laboral, els 

salaris baixos, la desigualtat de gènere y la 

vulnerabilitat d’una part de la població. Aquesta 

crisi està deixant una forta petjada amb danys  

econòmics i socials que s’han distribuït de 

manera diferent a crisis anteriors, però són  igual 

de desiguals i injustos. 

Cal destacar el sentiment de coresponsabilitat i 

solidaritat mútua que ha demostrat la ciutadania, 

també al nostre municipi, una força que ha 

d’inspirar algunes de les solucions necessàries per 

a la recuperació econòmica i social, i per a 

construir una economia més inclusiva, més 

humana.  

D’un dia per l’altre, la nostra vida, els nostres 

hàbits han canviat. Canvis i novetats, nous 

escenaris, noves mesures, noves normatives, 

noves regles de relació entre els veïns i veïnes, 

fins quan? Aquesta liquidesa xoca directament 

amb la necessitat de confiança i seguretat, 

accentuada per la crisi,  per part de la ciutadania 

que cerca en els poders públic garanties i 

respostes. 

La incertesa de l’evolució de la pandèmia i les 

conseqüències econòmiques i socials que es 

preveuen repercutiran directament a la 

ciutadania i al territori del municipi. Les primeres 

dades dels estudis publicats conclouen que 

l’impacte de la pandèmia té rostre de desigualtat 

i de pobresa. La desigualtat ha provocat que 

distintes persones tinguin diferent nivell de risc  

front al contagi de la malaltia i a les seves  

probabilitats de supervivència. Les persones amb 

menys ingressos tenen menys protecció front al 

contagi, hi han passat setmanes de confinament 

en condicions més extremes que altres; això 

afecta especialment als menors i a les dones, 

incrementant l’impacte psicològic i els casos de 

violència de gènere.  

Cal afegir que a més les dones són les més 

perjudicades en l’equació, donat que són majoria 



 

4 

en llocs d’atenció sanitària i social de primera 

línia, el nostre municipi no n’és una excepció, el 

centre de salut, la residència i el centre mèdic son 

exemples d’ocupació femenina, la majoria 

ocupant llocs de baixa qualificació professional. 

Moltes empreses ha sofert els efectes del 

confinament i la paralització de l’economia però 

la COVID-19 no ha impactat de manera igual a 

totes les empreses. Algunes, per la seva activitat 

quasi ni s’han vist afectades, o inclús han millorat 

els seus resultats. D’altres, han vist paralitzada la 

seva economia durant mesos, en el cas de la 

nostra vila, comerciants, restauradors, autònoms, 

estan entre els més afectats.  

Els poders públics hem de fer tot el possible per 

evitar que aquesta crisi accentuï encara més els  

nivells de pobresa i desigualtat. Mesures 

destinades a protegir el treball, a assegurar 

cobertures socials per als col·lectius més 

vulnerables, i garantir que la cura està al centre 

de l’acció, són cabdals. Això és imprescindible per 

garantir el benestar present, futur immediat, i per 

evitar que s’incrementi encara més la desigualtat, 

xacra que sabem que és un llast per a qualsevol 

economia, a més de ser injust socialment. 

És indubtable que la capacitat de l’Ajuntament de 

Molins de Rei d’incidir en la recuperació 

econòmica i social del nostre país és limitada, 

però sí és cert que podem prendre decisions i dur 

a terme algunes mesures d’estímul, ajuda i suport 

de caràcter econòmic i social per als nostres veïns 

i veïnes i per l’economia local. 

Aquest és l’objectiu d’aquesta document, establir 

el full de ruta de l’actuació municipal.  Ens han 

calgut i ens caldran, respostes davant aquestes 

noves realitats i alhora adaptar l'acció municipal a 

aquestes noves necessitats de manera eficaç i 

eficient amb la finalitat de vetllar per l’interès 

públic i garantir la cohesió social a Molins de Rei. 
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Davant la nova situació, que requereix un 

compromís amb els eixos d’actuació establerts i 

una reactivació i renovació de mesures, 

l’Ajuntament de Molins de Rei aposta per 

formular un Pla per a la Reactivació per fer front 

a les crisis provocades per la COVID-19.  

Aquest document de Bases per a la reactivació 

social i economia pren  com a referencia  les 

mesures del Pla de Xoc Social i Territorial i ha 

estat completat amb  altres mesures acordades 

en els darrers mesos i noves propostes. 

Per tal de facilitar la redacció del Pla de 

Reactivació s’ha realitzat un buidatge i selecció de 

les mesures incloses en el Pla de Xoc Social i 

Territorial i de les mesures acordades o aplicades 

en els darrers mesos per fer front a la crisi de la 

COVID-19, que podrien formar-hi part del futur 

Pla.  

En el document es detallen les mesures, així com 

propostes d’altres mesures que podrien ser 

incloses en el Pla, d’acord a la següent estructura: 

 Reactivació social 

 Reactivació econòmica 

 

 

 

 

Les mesures incorporen la següent simbologia 

segons el seu estat d’execució: 

 

 Mesura pendent d’implementació 

 Mesura iniciada i en funcionament 

Finalitzar aquesta breu  introducció, amb menció 

explícita al caràcter obert d’aquest document de 

Bases. Un document de treball per a esser 

analitzat, debatut i completat per tal d’avançar  

amb la ferma voluntat de que sigui útil pels 

ciutadans i ciutadanes de Molins de Rei, 

receptors directes de l’acció municipal que ha de 

contribuir a no deixar ningú enrere.   
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02 / ANTECEDENTS  
L’any 2012 es va crear el Consell de Seguiment de la Crisi 

Econòmica, conformat per una trentena d’agents socials i 

polítics de la vila, que va definir l’Acord per a la Cohesió 

Social, l’Ocupació i la Reactivació Econòmica per als anys 

2012 i 2015, amb l’objectiu de reduir, en la mesura del 

possible, els riscos, efectes i conseqüències de la situació de 

crisi. Les mesures i propostes aprovades pel Consell de 

Seguiment de la Crisi Econòmica, van esdevenir el full de ruta 

del Govern Municipal i van ser incorporades a la seva acció de 

govern. 

Fruit del balanç positiu del treball desenvolupat, l’any 2018 es 

tornen a engegar i es reformulen les Taules de Treball del 

Consell de Seguiment de la Crisi Econòmica, i es constitueix el 

Consell per la Cohesió Social i Territorial de Molins de Rei, 

com a continuació de l’antic Consell, ampliant els seus 

membres i renovat, acord a la situació del moment.  

L’objectiu principal del Consell per la Cohesió Social i 

Territorial, tal com es va fer a principis de l’anterior mandat, 

és crear un espai de participació ciutadana, on el treball en 

xarxa per part de tots els agents implicats amb la Cohesió 

Social i Territorial permeti millorar el Benestar Personal i 

Comunitari dels vilatans i vilatanes de Molins de Rei. 

L’encàrrec es va materialitzar l’octubre de 2018 en el 

document de Pla de Xoc Social i Territorial, aprovat per 

unanimitat al Plenari municipal el mes d’octubre, que 

assenyalava el full de ruta per continuar treballant contra els 

efectes de la crisi.  
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03 / REACTIVACIÓ ECONÒMICA 
 

OCUPACIÓ 

MESURES DEL PLA DE COHESIÓ SOCIAL I TERRITORIAL 

01 Millorar la capacitació i qualificació professional d'acord amb les actuals necessitats dels llocs a 

cobrir per les empreses (Eix d’actuació 3) 

02 Potenciar els sectors econòmics de valor afegit que generin llocs de feina qualificats (Eix d’actuació 3) 

03 Creació de llocs de treball qualificats amb més estabilitat i un salari adequat al lloc de treball (Eix 

d’actuació 3) 

04 Establir programes de visites i desenvolupament de projectes acadèmics (instituts, cicles formatius, graus 

universitaris, màsters, etc.) a les empreses. Exemple: "Fàbrica Oberta" (Eix d’actuació 3) 

05 Promoure projectes de pràctiques a les empreses (Eix d’actuació 3) 

06 Promoure l’emprenedoria social per acompanyar a persones i col·lectius que volen iniciar projectes, 

cooperatives o empreses de caire social. Es proposa la posada en marxa d’un sistema de crèdits 

municipals per a l’emprenedoria social al municipi (Eix d’actuació 3)  

07 Realitzar contractes laborals municipals per a donar una primera oportunitat a persones del municipi 

recent graduades (grau superior o universitari). (Eix d’actuació 3) 

08 Fomentar l'emprenedoria (Eix d’actuació 4) 

09 Fomentar projectes de Reempresa (Eix d’actuació 4)  

10 Revisar els programes de qualificació professional (Eix d’actuació 4) 

11 Potenciar la formació dual (Eix d’actuació 4)  

12 Promoure el programa PICE (Eix d’actuació 4) 

13 Conèixer al detall els perfils i tipologia de les persones que són a l'atur i no tenen cap tipus de prestació 

(Eix d’actuació 4) 

14 Impulsar mesures per evitar la precarització laboral de col·lectius amb situació de major vulnerabilitat (Eix 

d’actuació 4) 

15 Fer una campanya de difusió del Centre d’Ocupació i Serveis a les Empreses a les xarxes socials (Eix 

d’actuació 6) 

16 Implementar la xarxa Xaloc a Molins, però amb una persona que pugui fer el filtre dels perfils i no deixar-

ho en mans del programa (Eix d’actuació 6) 

17 Millorar l'eficiència en l'assignació dels perfils professionals que sol·liciten les empreses al Centre (Eix 

d’actuació 6) 

18 Potenciar l'acompanyament a persones qualificades en la recerca d'una feina (Eix d’actuació 6) 

19 Realitzar projectes de capacitació professional i recerca de feina amb visió supramunicipal. Ampliar mires 

i desenvolupar projectes compartits amb altres municipis i administracions supramunicipals (Eix 

d’actuació 6) 
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NOVES PROPOSTES 

20 Anàlisi de l’ocupació post-COVID.  

21 Formació per a persones en situació d’atur, noves oportunitats laborals sorgides per la crisi de la COVID-

19, formes d’organització del treball, etc.)  

22 Promoure ocupació de qualitat i formació en l’àmbit de l’economia de les cures, l’atenció a les persones, 

la lluita contra la solitud i l’aïllament com un jaciment d’ocupació prioritari  

23 Vetllar pels drets laborals d’aquelles persones que han perdut la feina mitjançant informació, orientació, 

assessorament i acompanyament 

24 Reduir la bretxa digital i acompanyar en l’adaptació de moltes persones treballadores davant aquesta 

inexorable revolució tecnològica 
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ACTIVITAT ECONÒMICA 

MESURES DEL PLA DE COHESIÓ SOCIAL I TERRITORIAL 

01 Mesures de reactivació econòmica i comercial als barris de la Vila, sobretot als barris de sobre la 

via (Eix d’actuació 1) 

02 Transformació digital del comerç de la Vila per evitar la fuga clients amb compra online (Eix d’actuació 1) 

03 WI-Fi comercial per tenir dades dels itineraris comercials i pautes de consum de la ciutadania de Molins 

(Eix d’actuació 1)            

04 Formació, sensibilització i acompanyament al comerç local (Eix d’actuació 1) 

05 Alinear-se amb les polítiques de la Generalitat dels 7 sectors (Eix d’actuació 2) 

06 Aprofitar les noves oportunitats i reptes de la transformació digital per a grans, mitjanes i petites 

empreses de Molins. “Empresa 4.0”. Jornades, formació i acompanyament per a la transformació digital 

de les empreses del municipi (Eix d’actuació 2) 

07 Desenvolupar l'activitat industrial dins la Trama Urbana Consolidada (TUC) del Polígon Industrial el Pla 

(Eix d’actuació 2) 

08 Aprovar definitivament el Pla d'Usos del polígon El Pla (Eix d’actuació 2) 

09 Promoure els polígons industrials per atraure inversors (Eix d’actuació 2) 

10 Promoció dels polígons industrials, millorant la imatge i modernització (Eix d’actuació 2) 

11 Impulsar l'Oficina d'Atenció a les Empreses (Eix d’actuació 2) 

12 Atraure inversió a través de les naus buides dels polígons (Eix d’actuació 2) 

13 Atraure la Indústria del Coneixement per afavorir el desenvolupament de noves empreses de base 

científica (spin-offs), derivades de la recerca que es duu a terme a les universitats i els centres de recerca, 

en el marc de l’estratègia per transferir la tecnologia i el coneixement generats en l'entorn acadèmic i 

científic al sector empresarial (Eix d’actuació 2) 

14 Desenvolupar el Pla Estratègic de la Fira (Eix d’actuació 5)  

NOVES PROPOSTES 

15 Recolzar el comerç de proximitat com a pol d’activitat generadora de riquesa i d’autoocupació, 

facilitant-ne la posada en marxa i els tràmits, i establint mesures de caràcter urbanístic i de mobilitat 

adreçades a la promoció i l’accés de la ciutadania. 

16 Donar suport a l’activitat agrícola de la vila com a sector motor i altament estratègic, fomentant-ne la 

recuperació i impulsant la tasca del Parc Agrari del Baix Llobregat mitjançant valors com la proximitat, la 

sostenibilitat i l’enfortiment de les aliances al voltant de l’agricultura. 

17 Impulsar una campanya d’envergadura i sostinguda en el temps de foment del comerç de proximitat. 
 

ALTRES MESURES REACTIVACIÓ ECONOMICA 

01 Recerca i anàlisi de les dades de renda per càpita als barris i poder detectar a que son degudes les 

diferències de renda (Eix d’actuació 1) 
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02 Denunciar a inspecció de treball a aquelles empreses que no compleixen amb els requisits de seguretat, 

higiene i material necessari per fer front a la COVID-19 

03 Agilitzar els circuits de pagament a proveïdors per reduir al mínim el període de pagament mitjà. 
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04 / REACTIVACIÓ SOCIAL 

SERVEIS SOCIALS 

MESURES DEL PLA DE COHESIÓ SOCIAL I TERRITORIAL 

01 Augmentar els recursos humans i econòmics d'atenció domiciliària (Eix d’actuació 2)  

02 Reforçar els serveis sociosanitaris (Eix d’actuació 2) 

03 Treballar per a la desestigmació de les persones usuàries de Serveis Socials i conscienciar la població (Eix 

d’actuació 10)  

04 Revisar el barem de prestacions socials (Eix d’actuació 10)  

05 Simplificar els tràmits per a les prestacions socials (Eix d’actuació 10) 

NOVES PROPOSTES 

06 Augmentar la despesa social per fer fornt a les noves demandes derivades de la Covid 19 

07 Augmentar l’import de les ajudes d’emergencia social 

 

BENESTAR I SALUT 

MESURES DEL PLA DE COHESIÓ SOCIAL I TERRITORIAL 

01 Sensibilització a les escoles en hàbits de vida saludables (Eix d’actuació 5)  

02 Potenciar hàbits saludables vinculats a alimentació i esport (Eix d’actuació 5) 

03 Habilitar espais per la pràctica esportiva a l'espai púbic (Eix d’actuació 5) 

04 Fer prevenció i suport a les famílies amb malalts mentals: espais terapèutics i acompanyament (Eix 

d’actuació 5) 

05 Suport als cuidadors (Eix d’actuació 5) 

06 Promoure l'obertura d'un CDIAP (Eix d’actuació 5) 

07 Treballar campanyes amb empreses i comerços per la promoció d'un consum responsable i de proximitat 

(Eix d’actuació 5) 

08 Realitzar campanyes de recollida d'aliments saludables (Eix d’actuació 5) 

09 Cedir espais per a Horts socials i comunitaris (Eix d’actuació 5) 

10 Desenvolupar el Pla Local de Salut (Eix d’actuació 5) 

11 Desenvolupar les accions en matèria de salut al Pla Local de Joventut (Eix d’actuació 5) 
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NOVES PROPOSTES 

12 Generar un programa gratuit d’activitat esportiva i manteniment fisic aquest estiu tant a l’aire 

lliure com als centres esportius existents  

13 Garantir que es compleixin les mesures de topall de preus publics que ha posat en marxa la Generalitat per 

els enterraments i incineracions 

14 Garantir el material de seguretat necessari per a tots els treballadors municipals  

GENT GRAN 

MESURES DEL PLA DE COHESIÓ SOCIAL I TERRITORIAL 

01 Augmentar places residencials per a persones grans amb discapacitat intel·lectual (Eix 

d’actuació 1)  

02 Construir una residència pública per a la gent gran (Eix d’actuació 1) 

03 Augmentar les places residencials per a casos d'emergència (Eix d’actuació 1) 

04 Promoure el programa Respir d'atenció residencial (Eix d’actuació 1) 

05 Sol·licitar a la Generalitat una millora dels criteris per a accedir a una plaça residencial (Eix d’actuació 1) 

EDUCACIÓ, INFÀNCIA I JOVENTUT 

MESURES DEL PLA DE COHESIÓ SOCIAL I TERRITORIAL 

01 Impulsar programes de suport, tallers a iniciatives de criança positiva (Eix d’actuació 5)  

02 Donar suport a les necessitats educatives especials a les escoles bressol municipals (Eix d’actuació 7) 

03 Augmentar els recursos per a persones amb necessitats educatives especials en les diferents etapes 

educatives, menjador escolar i extraescolars (Eix d’actuació 7) 

04 Valorar amb diferents perspectives la tasca educativa de les extraescolars als centres del municipi (Eix 

d’actuació 7) 

05 Analitzar l'oferta i demanda de les places amb necessitats educatives especials al municipi. Revisar les 

dades dels alumnes amb necessitats educatives especials escolaritzats fora de Molins (Eix d’actuació 7) 

06 Establir acords amb entitats per a formar voluntaris que donin suport als alumnes amb necessitats 

especials (Eix d’actuació 7) 

07 Realitzar estudis més concrets i actuals sobre el fracàs escolar i l’absentisme i d’aquesta manera poder 

treballar per a l’èxit escolar a la Vila (Eix d’actuació 8) 

FEMINISMES I LGTBI 

MESURES DEL PLA DE COHESIÓ SOCIAL I TERRITORIAL 

01 Activació comissió de transversalitat. Comissió interna de l’ajuntament de Molins de Rei que 
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vetlli per la implantació del Pla Local LGTBI i Pla Local Igualtat. 

02 Servei Atenció psicològica per infants (nou servei SIAD Molins de Rei) 

CULTURA 

MESURES DEL PLA DE COHESIÓ SOCIAL I TERRITORIAL 

01 Reforçar les entitats amb compromisos culturals (Eix d’actuació 6) 

NOVES PROPOSTES 

02 Foment d’activitats on-line.  

03 Adaptació dels espais i activitats culturals a les mesures de seguretat derivades de la crisi sanitària.  

04 Reimpulsar les inversions culturals (com la finalització de la planta baixa de l’edifici del Moli) i recuperar 

els ajuts inversions en entitats culturals privades (com el Foment i la peni) donant suport a la seva 

viabilitat. 

05 Fer realitat el Centre d’Interpretació del Renaixement al Palau dels Requesens. 

TEIXIT ASSOCIATIU I DINAMITZACIÓ SOCIAL 

MESURES DEL PLA DE COHESIÓ SOCIAL I TERRITORIAL 

01 Elaboració d’una guia/catàleg d’Entitats actualitzat (Eix d’actuació 6)  

02 Revisar el cens d’entitat en el Registre municipals d’Entitats i actualitzar-lo (Eix d’actuació 6) 

03 Actualitzar el portal d’entitats municipals per fer-lo més viu, dinàmic i senzill (Eix d’actuació 6) 

04 Organitzar activitats adreçades a col·lectius amb risc d’exclusió social en actes de les entitats del municipi 

(Eix d’actuació 6) 

05 Promoure el voluntariat (Eix d’actuació 6) 

06 Organutzar trobades periòdiques per a donar a conèixer les diferents entitats fent xerrades i actes de 

difusió (Eix d’actuació 6) 

07 Donar suport a la posada en marxa i consolidació de les iniciatives i projectes de caire social promoguts 

per entitats i col·lectius de la Vila (Eix d’actuació 9) 

NOVES PROPOSTES 

08 Foment d’activitats on-line.  

HABITATGE 

MESURES DEL PLA DE COHESIÓ SOCIAL I TERRITORIAL 
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01 Augmentar els recursos humans i econòmics destinats a l’Oficina Municipal d’Habitatge (Eix d’actuació 1) 

02 Campanya per incentivar propietaris a entrar a la borsa municipal de lloguer (Eix d’actuació 2)  

03 Renovar el cens de pisos buits (Eix d’actuació 2) 

04 Revisar anualment la possibilitat d’augmentar els pisos d’emergència social (Eix d’actuació 3) 

05 Suavitzar els cànons que permetin facilitar el canvi de qualificació urbanística de local a habitatge (Eix 

d’actuació 4) 

06 Impulsar altres mesures de microcirurgia urbanística (Eix d’actuació 4)  

ALTRES MESURES SOBRE REACTIVACIÓ SOCIAL 

01 Agilitzar el pagament de subvencions a entitats socials, culturals i esportives atorgades amb l’objectiu de 

donar suport a les entitats que s’hagin ressentit econòmicament de la situació esdevinguda. 

 


