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Informe de diagnosi (fase I) de les polítiques locals de l’Ajuntament de Molins de 

Rei amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) 

  

Antecedents  

L’Ajuntament de Molins de Rei s’ha adreçat a DIBA per sol·licitar suport en la 

diagnosi i sensibilització del seu personal en l’Agenda 2030 i els ODS. La iniciativa 

és un primer pas per a definir una estratègia de ciutat basada en l’Agenda 

2030.  

 

Objectiu i abast  

La diagnosi (fase I del projecte) pretén:  

 Localitzar els ODS a través dels projectes i actuacions que l’Ajuntament de 

Molins de Rei està duent a terme. 

 Prioritzar els ODS més rellevants. 

 

Fases del projecte 

El projecte de diagnosi sobre l’alineació de la política municipal de l’Ajuntament de 

Molins de Rei amb els ODS s’ha desenvolupat en tres fases: 

Fase I. Planificació, amb les següents actuacions: 

 Constitució de l’equip impulsor del projecte de l’Ajuntament, integrat per: Josep 
Ibañez, Carme Pi, Silvia Gómez , Núria Segú i Anna Farrés , 

A nivell tècnic, el treball ha estat desenvolupat per l’empresa de consultoria 
ECOGESA XXI, S.L., sota el seguiment i acompanyament de la Unitat 
d’Agenda 2030 i ODS de Diputació de Barcelona.  

 Reunió inicial amb l’equip impulsor de l’Ajuntament i el Servei d’Agenda 2030 i 
Participació de DIBA per:  

 donar-los a conèixer l’Agenda 2030 i els ODS. 
 entendre la realitat de l’ens local i la seva estructura organitzativa, 
 recopilar els documents clau relacionats amb l’abast del projecte (PAM, 

plans locals, etc.). 
 identificar els principals interlocutors a entrevistar per localitzar els ODS. 

Fase II. Diagnosi, que s’ha concretat en aquestes accions: 

 Entrevistes amb el personal de les diferents àrees municipals per: 
 conèixer l’estratègia municipal per incorporar l’Agenda 2030 de manera 

transversal. 
 localitzar els ODS i la seva alineació amb el pla de mandat municipal: 

identificació de programes i projectes presents i futurs associats als 17 
ODS.  

 Entrevista final amb l’Alcalde de Molins de Rei per validar les principals 
conclusions i consensuar els ODS prioritaris.  

 Visita presencial a l’exposició “Molins de 10”, organitzada per l’Ajuntament de 
Molins de Rei, on es presenten els grans projectes de vila i la seva vinculació 
amb l’Agenda 2030 i els ODS. 

Fase III. Conclusions, que inclou:  



 

 Elaboració i lliurament de l’informe de diagnosis sobre l’alineament de les 
polítiques municipals de l’Ajuntament de Molins de Rei amb els ODS. 

 Presentació de les conclusions generals de l’estudi a tot el personal que ha 
participat en el projecte. (previst pel dia 20 d’abril amb la participació de 
Núria Parlon) 

 

 DIAGNOSI i Localització dels ODS 

En primer lloc, s’han identificat 45 iniciatives o actuacions alineades amb l’Agenda 

2030 a l’Ajuntament de Molins de Rei. 

S’ha considerat com a iniciativa tota aquella actuació promoguda per l’Ajuntament que 
va més enllà del compliment legal i que mostra una aposta clara per la inclusió dels 
aspectes que conformen l’Agenda 2030 en la gestió de l’Ajuntament.  

 

 

Objectiu 1: Erradicació de la pobresa: Posar fi a la pobresa a tots els 

pobles i ciutats. 

 

 

Nú

m. 
Iniciativa  Descripció 

Altres ODS 

relacionats 

1 Conveni amb 

Creu Roja per a 

l’atenció 

integral de 

col·lectius 

desafavorits   

L’Ajuntament ha cedit la planta baixa de l’Espai Sociosanitari Josep 
Maria Salas a Creu Roja per donar una atenció integral als usuaris més 
desafavorits en els àmbits de salut, ocupació, educació, medi ambient, 
inclusió social i socors i garantir l’acompanyament i assessorament de la 
persona en tot el procés social. Els principals serveis que s’ofereixen 
són:  

 Servei de Rebost Solidari, on les persones usuàries poden adquirir 

productes de primera necessitat a partir d’uns punts estipulats. 
 

 Servei de Pernoctació d’Urgència, que permet acollir persones 

usuàries sense habitatge de manera puntual durant 4 nits. 
 

 Servei d’Higiene Personal, que ofereix la possibilitat de dutxa i 

bugaderia a aquelles persones sense recursos. 
 

 Unitats d’Emergència Social (UES), nou projecte a través del qual 

setmanalment es fan sortides pel Baix Llobregat per tal de detectar i 
fer seguiment d’aquelles persones sense llar. 

 

 

 

 

2 Suport 

econòmic a 

famílies 

vulnerables 

Als darrers anys, l’Ajuntament ha ampliat el suport als col·lectius més 
vulnerables que no poden demanar ajuts a altres administracions 
públiques. Principalment, es tracta de transferències directes 
mensuals per a la compra d’aliments frescos i suport en serveis 
bàsics com l’accés a la sanitat. 

 

 

3 Servei 

d’Acolliment 

Residencial 

d’Urgència 

sis pisos socials (propis o llogats) adreçades a persones que, de 
manera temporal i sobrevinguda, es queden sense habitatge. Es 

tracta, per tant, de pisos de trànsit. El servei es gratuït si les persones 
afectades no tenen ingressos i, en tots els casos, s’elabora un pla de 
treball per ajudar-los a superar aquesta etapa.  

 

 

 

 

 

 



 

Objectiu 2: Lluita contra la fam: Contribuir a garantir els ecosistemes en els 

municipis de la província a través de pràctiques agrícoles resilients. 
 

 

Núm. Iniciativa Descripció 
Altres ODS 

relacionats 

4 Projecte horts 

urbans de “Molins 

de Rei” 

A l’any 2020, l’Ajuntament de Molins de Rei va adjudicar 33 

parcel·les municipales per a horts urbans, nous espais de 

convivència entre vilatans i vilatanes de diferents edats, de diferents 

barris, entre ciutadans i entitats. 

Els horts urbans han estat plenament integrats paisatgísticament, 

són socialment útils i fomenten l’activitat física, així com una millor 

alimentació de la població alhora que incrementen la cohesió social. 

A més a més, estimulen l’envelliment actiu i incrementen 

l’autonomia personal, l’autoestima i l’autoconfiança dels seus 

usuaris. 

La distribució de les parcel·les s’ha realitzat en base al següent 

criteri: 2 per a entitats, 3 per a persones derivades de Serveis 

Socials, 10 per a menors de 35 anys, 8 a més grans de 35 anys no 

jubilats i les 10 restants a jubilats, sempre amb criteris de paritat 

(50% homes, 50% dones). Totes les adjudicacions han estat a 

majors d’edat i empadronats a Molins de Rei des de fa, com a 

mínim, 2 anys. 

Els beneficiats gaudeixen d’aquest espai –de caràcter personalíssim 

i destinat exclusivament a l’autoconsum– per un període de 2 anys, 

que es pot prorrogar fins a un màxim de 2 anys més. Durant aquest 

temps, els usuaris han de pagar 75 € anuals pel consum de l’aigua. 

Al llarg de l’any 2022, l’Ajuntament té previst adjudicar unes 30 

places addicionals. 

A més a més, també es potencia el suport als pagesos amb negocis 

de proximitat i als pagesos amb una agricultura agroecològica que 

es troben a la zona del Parc Natural de Collserola en l’àmbit 

municipal de Molins de Rei. 

 

 

 

 

 

5 Ajuts 

complementaris 

a les beques de 

menjador 

L’Ajuntament de Molins de Rei atorga uns ajuts complementaris a 
les Beques del Menjador que aprova el Consell Comarcal del Baix 
Llobregat per cobrir els casos d’emergència social. Per una banda, 
les famílies que compleixen els criteris reben directament ajuts del 
70%, 85% i 100% i, per altra, s’amplien els llindars de renda per que 
més famílies compleixin els requisits i per tant més infants tinguin 
beca. 
 
A l’any 2020, 147 famílies van rebre beques de menjador per un 
import d’uns 50.000 €, a càrrec de l’Ajuntament. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectiu 3: Bona salut: Reforçar les estratègies locals de salut pública i, 

especialment, aquelles que es dirigeixen als col·lectius més vulnerables, i 

promoure el benestar en totes les edats 



 

 

Núm. Iniciativa Descripció 
Altres ODS 

relacionats 

6 Pla Local de 

Salut 

El Pla Local de Salut 2016-2020 és un projecte pioner, interdisciplinar i 

participatiu fruit de la col·laboració entre tècnics municipals, 

professionals de la salut i membres de diverses entitats de la vila. El seu 

objectiu és prioritzar, ordenar i planificar les accions en l’àmbit de la 

salut local, tant pel que fa a la promoció i protecció de la salut com a la 

salut pública i comunitària. En total, el document recull fins a 58 

propostes concretes agrupades en 7 línies estratègiques:  

 promoció d’hàbits i estils de vida saludable 
 millora dels recursos socials i sanitaris 
 formació i educació per a la salut 
 promoció de la salut mental 
 millora de qualitat de vida de les persones amb malalties 

cròniques o de llarga durada 
 promoció de l’envelliment saludable 
 promoció de la salut ambiental  
El pla incorpora 24 programes i serveis continuats, 13 campanyes de 

promoció i 21 activitats puntuals. 

 

 

 

 

7 Servei de 

Suport 

Psicològic per 

Adolescents 

L’ Ajuntament de Molins de Rei ha detectat un augment de 

problemàtiques entre els adolescents i joves com a conseqüència directa 

dels efectes de la pandèmia i els períodes de confinament a causa de la 

COVID 19. Estem parlant d’absentisme, addiccions a les pantalles, 

problemes de conducta, dificultats en les relacions familiars, dificultats 

de relació amb l’entorn comunitari i d’altres. Per altra banda, també s’ha 

constatat un augment important de noves famílies que demanen atenció 

per aquest tipus de problemàtica. 

 

Per tal de donar resposta a questes noves necessitats i acompanyar als  

joves  i a les seves famílies, recentment s’ha posat en marxa un 

nou Servei de Suport Psicològic per Adolescents. 

 

Aquest servei és gratuït, es presta a la Federació Obrera i els joves i les 

seves famílies que el requereixen han de ser derivats per Serveis 

Socials. De moment, es dona atenció a 15 joves del municipi. 

 

El nou servei treballa en xarxa amb els diferents agents educatius 

(Instituts, Equip Atenció Psicològica) i el  Centre de Salut Mental Infantil i 

Juvenil (CSMIJ) ubicat al CAP de Molins de Rei. 

 



 

Núm. Iniciativa Descripció 
Altres ODS 

relacionats 

8 Foment de la 

pràctica 

esportiva al 

municipi 

Un dels objectius de l’Ajuntament de Molins de Rei és potenciar la 

pràctica esportiva entre la població. En aquesta línia, s’està oferint una 

àmplia varietat de programes adaptats a diferents franges d’edat.  

Infants:  

 Escola Esportiva, adreçada a nens de 4-8 anys, per iniciar-los 
en els hàbits i valors que dóna l’esport. 

 Servei Natació Escolar, 1 hora/setmanal per a nens/nenes que 
resideixen a Molins de Rei i que estudien primer i segon curs 
de primària. Uns 600 infants participants. 

Persones adultes:  

 Programa “Activa’t”, activitats dirigides a adults de més de 65 
anys per facilitar la pràctica de l’activitat física.  

 Programa “Benestar”, que pretén treballar el cos per millorar 
la salut i la qualitat de vida.  

 Rutes saludables de Molins de Rei: ruta natural, ruta urbana i 
marxa nòrdica. 

 

A banda, l’Ajuntament organitza grans activitats obertes a la població en 

general, com l’Esportíssim (fira per promoure els esports), la Cursa de 

Sant Miquel (que inclou una cursa específica per a famílies) o la 

Bicicletada (passejada en bicicleta per la ciutat i el riu Llobregat). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectiu 4: Educació de qualitat: Contribuir a garantir una educació pública 

inclusiva i de qualitat, i promoure oportunitats d'aprenentatge permanent per a 

tots. 

 

 

Núm. Iniciativa Descripció 
Altres ODS 

relacionats 



 

Núm. Iniciativa Descripció 
Altres ODS 

relacionats 

9 Pla Educatiu de 

Vila (PEV) 

AL 2017 es va realitzar un procés participatiu per consensuar les 

prioritats de millora educativa de la vila, amb el suport de Diputació 

de Barcelona. Les conclusions estan recollides al Pla Educatiu de Vila 

de Molins de Rei (PEV), instrument que ajuda a definir el model de 

ciutat que es vol i els valors que el sustenten, a concretar-ne accions 

i a establir les complicitats necessàries entre administracions i 

ciutadania per tirar-lo endavant. 

El document planteja quatre grans eixos estratègics: 

 Àmbit escola: aconseguir una escola orientada a la 
diversitat dels infants i als seus processos d’aprenentatge, 
en contraposició a una escola uniformitzadora i rígida. 

 Àmbit fora escola: aconseguir un accés més universal a 
activitats extraescolars de qualitat. 

 Formació d’adults/transició escola-treball: sensibilitzar 
sobre la necessitat de formar-se al llarg de la vida, no 
només amb un objectiu instrumental (inserir-se en el 
mercat laboral) sinó també com a creixement personal 
permanent. 

 La ciutat educa (corresponsabilitat educativa): per avançar 
a una major coordinació i treball en xarxa entre agents 
educatius.  

 

 

 

10 Cogestió educativa L’Ajuntament de Molins de Rei ha iniciat recentment un projecte per 

esdevenir una entitat cogestora de tota l’etapa educativa obligatòria 

al municipi, conjuntament amb la Generalitat de Catalunya. La 

informació se centralitza a través de l’Oficina Municipal 

d’Escolarització (OME) i es coordina amb la resta d’àrees municipals 

per detectar situacions de risc social i coordinar la resposta a infants 

amb necessitats educatives especials, entre d’altres aspectes.  

 

 

 

11 Promoció de la 

lectura per part de 

la Biblioteca 

municipal “El Molí” 

La Biblioteca municipal dinamitza i apropa la lectura a la població a 

través de diverses actuacions com ara: 

- Per a nens/joves: Clubs de Lectura Jove “Literals” (1r i 
2on ESO), “Espiallibres” (club de lectura per 1er i 2on 
primària), Hora del Conte (contacomptes), Laboratori de 
Lectura (taller al voltant d’un tema per escoltar i 
experimentar amb la història), etc.  

- Per a públic adult: presentacions de llibres, tertúlies 
literàries, tertúlia d’assaig, Club d’Escriptura (per 
aficionats a l’escriptura), Club de Lectura Dramatitzada, 
etc. 

 

 

12 Servei 

Trencaclosques 

Espai municipal habilitat com a Servei d’Atenció a la Infància adreçat 

a la petita infància, de 0 a 3 anys i a les seves famílies. 

 

El Trencaclosques és un recurs versàtil amb vocació de servei públic 

que atén els infants i a on es realitza un treball educatiu. S’ofereix un 

servei per moments puntuals als matins que ajuda a les famílies a 

 



 

Núm. Iniciativa Descripció 
Altres ODS 

relacionats 

conciliar a través d’un espai lúdic i de cura dels infants.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectiu 5: Igualtat de gènere: Contribuir a assolir la igualtat de gènere i donar poder a 

totes les dones i nenes 
 

 

Núm. Iniciativa Descripció 
Altres ODS 

relacionats 



 

Núm. Iniciativa Descripció 
Altres ODS 

relacionats 

13 Pla Local d’Igualtat 

(2017-2021) 

El Pla d’Igualtat de Gènere local com a instrument de 

planificació i priorització de les actuacions en matèria d’igualtat 

d’oportunitats, te l’objectiu d’abordar tots i cadascun dels àmbits 

d’anàlisi per a la millora d’aquells aspectes que a nivell 

municipal cal reforçar per tal de contribuir a la construcció 

d’una societat més justa basada en la igualtat dona-home, en el 

sí del municipi. A la pràctica, s’estan duent a terme diverses 

actuacions centrades en dos eixos: 

Accions preventives i de sensibilització en matèria d’igualtat de 

gènere i violència, entre les que destaquen: 

 Jornada de prevenció de la violència de parella 
adreçada als instituts, jornada sobre violències i 
desigualtats en el món laboral per a estudiants de 4rt 
d’ESO, etc. 

 Formació a professionals de l’Ajuntament en temes 
d’igualtat (Guàrdia Urbana, Serveis Socials, etc.) i a 
entitats socials detectores de situacions de risc 

Actuacions adreçades a dones que han patit violència de 

gènere, principalment: 

 Servei d’Informació i Atenció a la Dona (SIAD), que 
ofereix assessorament en feminisme, atenció 
psicològica a dones afectades, acompanyament 
psicològic per fills/filles de víctimes de violència de 
gènere i assessorament legal. 

 Protocol d’actuació davant la violència sexual en 
espais festius, aprovat l’any 2019. Inclou diverses 
iniciatives (punts lila, lectura manifests en contra de 
qualsevol actitud violenta, etc.) per prevenir la 
violència de gènere en el marc dels esdeveniments 
festius de la vila. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Objectiu 6: Aigua potable i sanejament: Contribuir a garantir una gestió sostenible de 

l'aigua i del sanejament a tots els pobles i ciutats 

 

 

Núm. Iniciativa Descripció 
Altres ODS 

associats 

14 Millora de la 

infiltració de 

l’aigua del riu 

Llobregat a 

l’aqüífer 

El projecte ha consistit en la creació de tres basses d’infiltració 

que s’alimenten de l’aigua del mateix riu Llobregat i que, a 

través de la seva permeabilitat, recarreguen l’aqüífer que hi ha 

al subsol. L’objectiu final és que aquest estigui sempre ple i 

disposar així d’aigua suficient en cas d’episodis d’escassetat 

hídrica o augment de la demanda. Això no hauria estat possible 

 



 

Núm. Iniciativa Descripció 
Altres ODS 

associats 

sense la millora de la qualitat de l’aigua del riu Llobregat als 

darrers anys, fet que ara la fa apta per poder recarregar 

l’aqüífer. 

El projecte va ser impulsat per la Comunitat d’Usuaris d’Aigües 

del Delta del Llobregat i finançat parcialment amb un Fons 

FEDER. Va ser un projecte estratègic ja que tot l’aigua de 

consum del municipi té el seu origen als aqüífers. 

 

 

 

Objectiu 7: Energies renovables: Promoure en l'àmbit local l'ús i la generació d'energia 

verda i de proximitat, assequible i segura. 
 

 

 

Núm. Iniciativa Descripció 
Altres ODS 

relacionats 

15 Fiscalitat i ajuts per 

incentivar energies 

més netes i 

sostenibles 

Les ordenances fiscals del 2022 pretenen incentivar les energies 

més netes i sostenibles, sense perdre de vista la capacitat 

econòmica dels ciutadans. En aquest sentit s’amplia la bonificació de 

la bonificació del 35 al 50% de l’IBI per als immobles que instal·lin 

sistemes d’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia provinent del 

sol per a les unitats familiars que disposin d’uns ingressos bruts 

anuals inferiors a 60.000 €, com també l’ampliació de la bonificació 

de l’impost d’obres del 50% al 75% per la instal·lació dels sistemes 

d’aprofitament de l’energia solar per a les mateixes famílies que 

poden gaudir de la millora de la bonificació de l’IBI, i l’ampliació de la 

bonificació de la taxa d’obres del 25% al 50% per la mateixes 

instal·lacions i les mateixes famílies. També s’amplia la bonificació 

del 30 al 50% de la taxa d’activitats per aquelles instal·lacions de 

 sistemes de generació d’energia provinent de fonts renovables en el 

seu procés productiu. 

L’Ajuntament també ha impulsat una línia de subvencions per a la 

compra de bicicletes elèctriques. Els beneficiaris poden ser 

les persones físiques que resideixin al municipi de Molins de Rei  i 

les persones jurídiques amb centre de treball a la vila. L’objectiu és 

promoure l’ús de la bicicleta per a itineraris de mobilitat obligatòria 

com és l’anar a treballar. 

 

 

16 Biomassa al barri 

de La Granja 

El barri de La Granja, amb els seus equipaments municipals, disposa 

d’un sistema de calefacció a partir de biomassa des de l’any 2000.  

La biomassa s’aconsegueix gràcies a fusta triturada que és 

utilitzada com a combustible per generar energia segura i 

respectuosa amb el medi ambient,. L’aigua calenta obtinguda es 

distribueix des d’una central de biomassa mitjançant canonades fins 

els acumuladors d’aigua dels 695 habitatges del barri i així es 

cobreixen les necessitats d’aigua sanitària i calefacció d’unes 2.000 

 



 

Núm. Iniciativa Descripció 
Altres ODS 

relacionats 

persones. Els habitatges no tenen subministrament de gas natural i 

paguen pel consum de biomassa. La gestió la realitza una empresa 

municipal (Molins Energia). 

 

 

Objectiu 8: Ocupació digna i creixement econòmic: Promoure un creixement econòmic 

sostingut, inclusiu i sostenible, així com la millora competencial del talent local i el 

treball digne. 
 

 

Núm. Iniciativa Descripció 
Altres ODS 

relacionats 

17 El meu primer 

contracte 

“El meu primer contracte” és un nou projecte municipal per a la 

contractació de joves, entre 18 i 25 anys per tal que tinguin l’oportunitat 

de signar un primer contracte de feina. L’objectiu és donar una 

oportunitat laboral als joves perquè tinguin la seva primera 

experiència laboral contractual, obrir les expectatives dels joves en el 

mercat laboral, impulsar la confiança i motivació entre el col·lectiu 

jove i potenciar la relació entre els joves i l’Administració municipal. 

La prova pilot del projecte es va dur a terme a l’estiu de 2021 on 14 

joves van ser contractats per l’Ajuntament durant un mes per a la 

realització d’activitats diverses (dinamització dels patis escolars, 

suport a activitats esportives, detecció d’incidències a la via pública, 

etc.). Al Nadal 2021 està previst repetir l’experiència amb la 

contractació d’altres 18 joves.  

 

 

 

 

18 Suport a 

l’emprenedoria 

El Centre de Serveis a les Empreses de Molins de Rei és referent a la 

província de Barcelona en el foment de l’emprenedoria, donant suport 

no només en l’elaboració del pla d’empresa sinó també en el seu 

seguiment i consolidació. El servei cobreix els municipis de Molins de 

Rei, Vallirana, Corbera, Cervelló i la Palma de Cervelló. 

DIBA va presentar l’experiència de Molins com un cas d’èxit a l’any 

2018, ja que les dades mostren que al voltant del 80% de les noves 

empreses creades amb el suport del centre continuen actives al cap de 

tres anys. Tres anys és el termini que els experts fixen per determinar 

si una empresa ha superat les dificultats de la seva creació i té 

viabilitat a mig i llarg termini. 

Els principals factors que permeten aquests excel·lents resultats són 

l’acompanyament exhaustiu que es fa, la consolidació de l’equip humà 

del centre i la disponibilitat de dos punts d’atenció ubicats 

estratègicament. 

 



 

Núm. Iniciativa Descripció 
Altres ODS 

relacionats 

19 Pla de reactivació 

de l’economia de 

la vila  

L’Ajuntament està donant un suport important al comerç local per 

garantir la seva supervivència i el manteniment dels llocs de treball 

després de la crisi ocasionada per la COVID-19.  Així, s’ha desenvolupat 

un pla sectorial per reactivar l’economia local. Algunes de les mesures 

implantades han estat: 

 Campanya “Molins et cuida”, en col·laboració amb la Unió de 
Botiguers de Molins de Rei i l’Associació de Venedors del 
Mercat Municipal, per potenciar el comerç, els serveis i la 
restauració de proximitat, els valors de la tradició, el saber 
fer, el tracte familiar i la defensa del mercat de Km 0.  

 Campanya “A Molins millor”, amb la col·laboració de 
persones populars de la vila, que demana a la ciutadania que 
canviï els seus hàbits de consum i que prioritzi els serveis, 
els comerços i els establiments de restauració de Molins de 
Rei. 

 Pacificació del trànsit al centre de la vila, amb certes 
restriccions d’accés als vehicles. 

Aquestes mesures són addicionals a la promoció i dinamització del 

comerç local aprofitant les Festes de Primavera, la Fira dels Stocks, la 

Fira de Nadal i altres jornades especifiques organitzades per 

l’Ajuntament. 

 

 

 

20 Fira de La 

Candelera 

La Fira de la Candelera de Molins de Rei és la fira multisectorial de 

carrer més consolidada a Catalunya. Té lloc el primer dissabte i 

diumenge del mes de febrer i, abans de la pandèmia, aplegava prop de 

1.000 expositors al carrer, rebia uns 300.000 visitants i s’ocupaven uns 

45.000 m2 del parc firal. L’esdeveniment es va continuar fent al 2021, en 

format virtual, potenciant la vessant tecnològica. 

La fira té un alt impacte econòmic al municipi, ja que el retorn de la 

inversió és de 38 € per cada euro invertit. Sens dubte, és un 

esdeveniment clau per projectar la vila i potenciar l’activitat 

econòmica. 

Al 2018 es va desenvolupar un pla estratègic de la fira amb quatre 

eixos: innovació tecnològica, gestió, projecció i identitat. Els seus 

valors són l’arrelament, la sostenibilitat i la cultura. Entre d’altres 

aspectes, es fomenta la participació del teixit comercial de la vila i es 

treballa en la sostenibilitat (recollida selectiva dels expositors i 

visitants, reducció bosses plàstic, foment de la mobilitat sostenible, 

etc.). 

 

 



 

Núm. Iniciativa Descripció 
Altres ODS 

relacionats 

21 Aposta per la 

formació Dual 

Molins de Rei és un dels municipis que, en proporció a la seva població 

i recursos, ha posat en marxa més acords de formació dual, 

convertint-se així en un dels entorns on els alumnes de cicles 

formatius de grau mitjà i superior poden fer les pràctiques dels seus 

estudis.  

La formació professional en alternança dual combina el temps de 

formació en el centre educatiu i el temps d’activitat de l’alumnat en el 

centre de treball. És un sistema utilitzat en molts països, com ara 

Alemanya, Àustria o Suïssa. Comporta el reconeixement acadèmic dels 

aprenentatges assolits per l’alumnat en l’activitat durant l’estada a 

l’empresa, en qualitat de treballador-becari. 

En concret, el projecte ha beneficiat 5 alumnes al curs 2018-2019 i 6 

alumnes al 2019-2020, pertanyents a l’Institut Gabriela Mistral de Sant 

Vicenç dels Horts i a l’Institut Bernat el Ferrer de Molins de Rei.  

El projecte FP Dual de Molins de Rei ha estat reconegut com a bona 

pràctica per part de la Fundació Bertelsmann. 

 

22 Formació Oberta 

en Àrees 

Prioritàries 

El programa de Formació d’Oferta en Àrees Prioritàries (FOAP) pretén 

fomentar el desenvolupament professional de les persones d’acord 

amb les seves capacitats i objectius laborals i oferir una formació 

reconeguda i homologada que afavoreixi el seu accés al mercat laboral 

i la promoció professional. Alguns dels cursos que s’han realitzat són 

la creació i gestió de la marca personal i xarxes socials a la recerca 

d’ocupació, aprendre a aprendre i alfabetització informàtica. 

 

23 Espai ClicFeina L’Ajuntament ha habilitat un lloc específic a la seva pàgina web (“espai 

ClicFeina”) on es poden trobar tots els recursos que es posen a l’abast 

del ciutadà per cercar feina i formar-se, i on les empreses poden 

publicar ofertes de feina. Una excel·lent eina per potenciar la difusió de 

la informació relacionada amb la formació i la recerca d’oportunitats 

laborals als ciutadans i ciutadanes de Molins de Rei.  

 

24 Millora de 

condicions 

laborals dels 

treballadors i 

treballadores de 

l'Ajuntament 

L’Ajuntament està treballant per millorar les condicions laborals dels 

treballadors i treballadores de la institució amb les següents accions: 

 L’aprovació del Reglament regulador del teletreball (vigent a partir de l’1 
de gener de 2022) que permetrà impulsar un canvi de cultura 
organitzativa, fomentant l’autonomia, la flexibilitat laboral i la conciliació 
de la vida personal i familiar. 

 La realització d’un estudi organitzatiu.  

 Reforçament de la disposició de personal a les borses de treball de 
l’Ajuntament en posicions que tenen mancances quan hi ha baixes com ara 
educadors de llars d’infants, juristes, subalterns, tècnics mitjans, 
professors de llenguatge musical, administratius, auxiliars de geriatria i 
treballadors socials, entre altres).  

 

 

Objectiu 9: Innovació i infraestructures: Contribuir a dotar el territori d'equipaments, 

d'infraestructures i d'un teixit industrial resilient, sostenible i innovador  



 

Núm. Iniciativa Descripció 
Altres ODS 

relacionats 

25 Tecnologies 4.0.                  Conscients que la Indústria 4.0 és una realitat que ofereix un gran 

potencial tant a escala empresarial com social, l’Ajuntament de Molins 

de Rei aposta decididament per convertir la transformació digital en 

una oportunitat tant per a les empreses com per a la ciutadania.  

El projecte, que compta amb diferents línies d’actuació, vol apropar el 

coneixement, les eines i els experts en les diferents tecnologies de la 

Indústria 4.0 a les empreses, comerços, emprenedors i centres 

formatius. També divulga continguts que facilitin la comprensió dels 

conceptes de la Indústria 4.0 i la transformació digital i les eines que 

ofereixen aquestes tecnologies a la ciutadania.  

Les principals actuacions han estat fins ara: 

 Creació de la Regidoria de tecnologies 4.0. 
 Càpsules formatives per a empreses, comerços i 

emprenedors i jornades i sessions informatives empresarials 
sobre diferents tecnologies de la Indústria 4.0 com la 
impressió 3D, la Realitat Virtual, la Robòtica o el Big Data i la 
Intel·ligència Artificial.  

 Càpsules formatives per a docents i alumnes amb la finalitat 
de sensibilitzar-los respecte a l’impacte que les noves 
tecnologies tenen en la societat i de presentar eines per 
treballar la temàtica dins de l’aula.  

 Accions de sensibilització a la ciutadania, aprofitant la Fira 
de la Candelera. 

 Assessoraments personalitzats de la mà de consultors 
especialitzats. 

 Convocatòries de diverses línies de subvenció per a 
inversions en tecnologies 4.0.  

 

 

26 Pla 

infraestructures 

L’Ajuntament està impulsant, en col·laboració amb altres 

administracions públiques, diversos projectes d’infraestructures que 

permetin impulsar el desenvolupament econòmic i millorar la mobilitat, 

l’accessibilitat i la connectivitat al municipi. Les principals actuacions 

són, entre d’altres: 

 Nou vial de circumval·lació, que connectarà el nord amb el 
sud del municipi i descongestionarà la mobilitat dins de la 
vila. 

 Nova porta nord, que ha de permetre millorar les connexions 
amb l’autopista AP7 i la C-1413 així com condicionar la zona 
actual de la gravera. 

 Nova porta sud, que facilitarà la connexió entre la zona 
industrial i l’est del casc urbà.  

 Rehabilitació de l’estació de RENFE per millorar la seva 
accessibilitat. 

 Prolongació de la línia T3 del Trambaix fins a Molins de Rei. 
 Reforma de Quatre Camins, per fomentar la connexió 

intermodal. 
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27 Talleres Steam Tallers promoguts per la Biblioteca municipal El Molí, adreçats a 

infants, joves i adults, per divulgar temes científics i tecnològics. 

L’objectiu dels tallers és fomentar i potenciar la creativitat, la 

curiositat, la resolució de problemes, el pensament científic i el treball 

en equip. La biblioteca manté una programació sostinguda d’activitats.  

 

 

 

 

Objectiu 10: Reducció de la desigualtat: Reduir la desigualtat entre persones i territoris, i 

afavorir la inclusió social a través de polítiques de lluita contra les vulnerabilitats. 

Núm. Iniciativa Descripció 
Altres ODS 

relacionats 

28 Defensa dels drets 

dels infants i 

adolescents 

L’Ajuntament de Molins de Rei té la ferma voluntat de 

treballar per la defensa dels drets dels infants i 

adolescents a la vila i promoure processos que 

impulsin la seva participació activa en el municipi. 

El Pla d’Infància i Adolescència (PLIA) 2018-2021 és 

l’instrument per ajudar a ordenar i definir les prioritats 

estratègiques i actuacions municipals en matèria 

d’infància i adolescència. 

El pla es va elaborar amb la implicació de les diferents 

àrees de l’Ajuntament i els agents del territori que 

treballen per i amb els infants i adolescents i ara es 

troba en fase de revisió. 

Algunes de les principals iniciatives preses són: 

 Consell dels Infants, òrgan de participació 
constituït al 2016 que està format per infants 
de deu i onze anys. El Consell es reuneix 
mensualment per col·laborar activament en la 
construcció, desenvolupament i millora de la 
vila. 

 Consell dels Adolescents, des del 2019 espai 
de participació per a joves d’entre 1er a 4rt 
d’ESO. Durant el seu primer any es va treballar 
l’ODS 5 (igualtat de gènere) del que va sortir 
un rap per sensibilitzar al jovent de la vila.  

 “Ciudad Amiga de la Infància 2018-2002”, 
reconeixement atorgat per la UNESCO. A 
Catalunya, només uns 20 municipis 
compleixen els requisits establerts. La 
iniciativa pretén millorar les vides dels nens i 
nenes mitjançant polítiques municipals que 
garanteixin els seus drets a la salut, 
l’educació, la protecció i la participació.   

 

 

 



 

Núm. Iniciativa Descripció 
Altres ODS 

relacionats 

29 Pla d’acció per a la 

gent gran 

El consistori va aprovar el Pla d’Acció de les Persones 

Grans 2019-2021, amb l’objectiu de millorar i mantenir 

la qualitat de vida i/o autonomia de les persones grans 

de Molins de Rei mitjançant una atenció 

integral que atengui la diversitat i garanteixi el 

benestar personal, social i familiar, a través 

d’actuacions transversals per part dels diferents 

professionals, recursos i serveis de la vila. 

El Pla contempla tres eixos bàsics d’actuació: 

 Accessibilitat per tal de garantir un poble 
amable i accessible. 

 Participació, ja que l’apoderament de les 
persones grans és molt important. 

 Atenció de les persones grans a través de 
l’ampliació de serveis, en especial dels serveis 
d’atenció domiciliària. 

La primera actuació implantada va ser la creació del 

Fòrum de l’Envelliment Actiu, un espai de debat, 

reflexió i de propostes per treballar activament en la 

millora de la qualitat de vida de les persones grans del 

municipi. 

 

 

 

 

30 Acompanyament a 

la gent gran 

durant la 

pandèmia 

El consistori ha impulsat iniciatives vàries per 

acompanyar la gent gran del municipi, col·lectiu més 

sensible a les conseqüències de la pandèmia de la 

COVID-19. Per exemple: 

 Realització de trucades telefòniques als 
molinencs i molinenques de més de 80 anys 
durant el confinament per valorar la seva 
situació, detectar necessitats i, en cas 
necessari, oferir-los serveis de teleassistència 
o atenció al domicili. 

 Nou servei d’àpats a domicili, adreçat a 
persones grans, en situació de dependència o 
vulnerabilitat, que no poden preparar-se el 
menjar o necessiten ajuda per fer-ho; a 
persones que no tenen suport social o familiar; 
o a d’altres que tenen problemes de mobilitat o 
que viuen en un habitatge sense condicions 
necessàries per cuinar. L’objectiu d’aquest 
servei és proporcionar una alimentació 
equilibrada i saludable , amb el control de 
dietistes, adaptats a cada persona i en 
adequades condicions de qualitat i seguretat 
alimentària. 
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31 Defensa dels drets 

del col·lectiu LGTBI 

Molins de Rei disposa d’un pla local LGTBI per al 

període 2020-2023 amb l’objectiu de garantir els drets 

i igualtat de tota persona lesbiana, gay, bisexual, 

transgènere i intersexual que visqui a la vila i evitar 

situacions de discriminació i violència. Sens dubte, una 

forta aposta per erradicar la homofòbia, la bifòbia i la 

transfòbia i sensibilitzar a la població que es pot viure 

la diversitat sexual i afectiva i de gènere en plena 

llibertat.  

Una de les principals actuacions implantades és el 

Servei d’Atenció Integral LGBTI (lesbianes, gais, 

bisexuals, transgèneres i intersexuals). Aquest servei 

té la intenció de donar suport als processos personals 

d’identitat sexual i de gènere, així com proporcionar 

informació especialitzada en aquest àmbit (recursos, 

associacions, activitats). 

 

32 Tarificació social L’Ajuntament afavoreix l’accés de la ciutadania en 

igualtat d’oportunitats a alguns serveis i equipaments 

municipals (escoles bressol, escola de música, espai 

infantil Trencaclosques, activitats d’estiu, etc.) adaptant 

els preus públics a la capacitat econòmica de les 

famílies.  

Així mateix, s’atorguen bonificacions en alguns tributs i 

taxes (IBI, taxa d’escombraries, taxes casal d’estiu, etc.) 

en funció de la renda disponible de les famílies.  

A més, l’aprovació de les noves ordenances fiscals per 

a l’any 2022 inclouen, entre altres, el compromís de 

regular un nou ajut pel pagament de taxes que 

permetrà el retorn als ciutadans que més ho necessitin 

d’algunes taxes abonades l’any anterior.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Objectiu 11: Ciutats i comunitats sostenibles: Aconseguir que la Xarxa de Governs 

Locals de la província de Barcelona sigui inclusiva, segura i resilient, mitjançant el 

desplegament de la Nova Agenda Urbana 

Núm. Iniciativa Descripció 
Altres ODS 

relacionats 

33 Renaturalització 

de la vila 

El municipi està immers en un projecte ambiciós de transformació que 

pretén implantar un nou model urbà, incrementant la presència 

d’espais verds.  

Algunes actuacions ja s’han executat, com la remodelació de 

l’Avinguda de València i l’Avinguda Barcelona, que les ha convertit en 

llocs on la ciutadania pot passejar i ha generat nova activitat 

econòmica.  

Les principals actuacions que es pretenen abordar en el futur son: 

 Reforma de dues places dures rellevants del municipi 
(Plaça de l’U d’Octubre i Parc Pont de la Cadena) per 
convertir-les en boscos urbans. 

 Col·locació d’arbrat als polígons industrials del Pla i de la 
Riera de Molí i als carrers de nova construcció, si la seva 
secció ho permet. 

 Noves urbanitzacions (Les Guardioles, Les Llicorelles, etc.), 
amb una forta aposta per la seva naturalització. 

 

 

 

 

34 Habitatges 

assequibles al 

barri de Les 

Guardioles 

La urbanització del nou barri de Les Guardioles preveu la construcció 

d’un màxim de 363 habitatges protegits, que representaran el 53% del 

seu sostre. És una aposta clara de l’equip de govern municipal per 

l’accés a l’habitatge d’obra nova, de compra o de lloguer, amb preus 

assequibles per a la ciutadania. 

Durant l’any 2021 ja s’han lliurat els primers 52 habitatges i en 

aquests moments s’està desenvolupant la segona fase d’urbanització 

amb la creació de zones verdes i espais lliures que permetran 

connectar aquest barri amb la serra de Collserola.  

Els nous habitatges són  sostenibles; es mostren respectuosos amb el 

medi ambient amb la implantació de solucions tecnològiques per 

minimitzar la despesa energètica dels futurs habitatges, prioritzant 

els sistemes passius per rebaixar al màxim els manteniments. 

D’altra banda, són habitatges inclusius i accessibles, sense barreres, 

ideal per a persones amb mobilitat reduïda. A més, s’avancen a les 

necessitats d’una societat que està canviant de manera accelerada i, 

per tant, són habitatges molt més amplis i funcionals, pensats per 

diferents tipologies de famílies.  

 

 

 

 

35 Promoció de la 

cultura local                          

L’Ajuntament aposta per una programació cultural pròpia basada en 

tres esdeveniments principals: la Festa Major, el Cicle d’Estiu i el Cicle 

de Nadal. A més, cal remarcar el projecte “Molinencs i molinenques”, 

iniciat al 2020, amb l’objectiu de promocionar artistes locals.  

Així mateix, durant el primer cap de setmana de la Festa Major 

s’intenta descentralitzar la oferta d’activitats als diferents barris de la 

vila per potenciar la integració i la cohesió social. 

 

 

 

 



 

 Objectiu 12: Consum responsable: Promoure un consum responsable i de proximitat i 

una producció sostenible en els nostres pobles i ciutats 

 

Núm. Iniciativa Descripció 
Altres ODS 

relacionats 

36 Sistema de 

residus mínim que 

assoleix alts 

nivells de recollida 

selectiva 

d’envasos lleugers 

L’Ajuntament aplica una política de residus mínim amb l’absència de 

contenidors grocs als carrers. El sistema separa els residus en 

quatre categories: paper, vidre, matèria orgànica i fracció inorgànica, 

que conté una part important d’envasos de plàstic. La fracció 

inorgànica es trasllada a una planta del municipi per al seu triatge. 

Només cinc municipis de l’àrea metropolitana segueixen aquest 

sistema de recollida. 

L’Agència de Residus de Catalunya va reconèixer l’esforç de Molins 

de Rei en matèria de recollida selectiva d’envasos lleugers i va 

guardonar la vila pel millor resultat del 2019 dels municipis que tenen 

entre 15.001 i 60.000 habitants, amb un 11,73% de recollida selectiva 

d’envasos lleugers sobre el total de residus municipals generats.  

 

 

 

 

 

37 Projecte pilot 

d’economia 

circular  

Molins de Rei va participar als anys 2019 i 2020 en la prova pilot de 

diagnosi del Projecte d’Economia Circular, promogut per l’Àrea 

Metropolitana de Barcelona (AMB). Es tracta d’una iniciativa 

innovadora que pretén transformar el model econòmic metropolità 

mitjançant unes activitats econòmiques que siguin compatibles amb 

el medi ambient; és a dir, fer més eficaços els processos productius 

per minimitzar els danys en el medi ambient i, per tant, apostar per la 

reutilització. 

La diagnosi es va centrar a les empreses dels polígons El Pla i Riera 

del Molí, on es van identificar possibles projectes de valorització dels 

residus generats per aplicar estratègies d’economia circular.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectiu 13: Lluita contra el canvi climàtic: Adoptar mesures urgents per combatre el 

canvi climàtic 

 

Núm. Iniciativa Descripció 
Altres ODS 

relacionats 
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38 Pla Local 

d’Adaptació contra 

el Canvi Climàtic 

L’Ajuntament de Molins de Rei ha establert una trenta d’accions 

per fer front als efectes del canvi climàtic. Totes elles formen 

part del Pla d’Adaptació al Canvi Climàtic (PLACC), document 

aprovat pel Ple municipal a finals de 2019.  

Els principals projectes se centren en els següents àmbits: 

 Millora de l’eficiència energètica als edificis i 
equipaments municipals.  

 Instal·lació de fonts d’energia d’origen renovable als 
equipaments municipals. 

 Creació d’ombres als parcs infantils, prova pilot ja 
implantada. 

 Xarxa d’enllumenat públic 100% amb leds. 
 Mobilitat sostenible: creació d’itineraris per a 

bicicletes, ajuts per a la compra de bicicletes 
elèctriques i compra de vehicles híbrids o elèctrics per 
al parc de vehicles municipal. 

 

 

 

 

 Objectiu 14: Flora i fauna aquàtiques: Conservar i utilitzar de forma sostenible els 

oceans, mars i recursos marins per a un desenvolupament sostenible 

Núm. Iniciativa Descripció 
Altres ODS            

relacionats 

  No es detecten actuacions específiques relacionades directament 

amb aquest ODS. 

 

 

 

 

 Objectiu 15: Flora i fauna terrestres: Promoure la sostenibilitat dels ecosistemes, 

frenar la pèrdua de diversitat biològica i potenciar els espais verds i naturals 

Núm. Iniciativa Descripció 
Altres ODS 

relacionats 

39 Recuperació de 

l’entorn fluvial del 

riu Llobregat 

L’Ajuntament de Molins de Rei i l’Àrea Metropolitana de Barcelona 

(AMB) han cofinançat diverses actuacions per recuperar l’espai 

fluvial del riu Llobregat al seu pas pel municipi. Aquest entorn de 

gran valor natural havia estat el gran oblidat de la vila en el passat. 

La seva recuperació, amb la màxima inclusió social i potenciant la 

biodiversitat, ha permès que ara sigui un protagonista rellevant en 

la vida de la vila. 

Les principals mesures adoptades als darrers anys han estat: 

 habilitació d’un accés segur des del barri de la Granja, 
pas pavimentat per sota de l’autopista que permet arribar 
a la riba del riu sense possibilitat de trobar-se vehicles. 

 reordenació de l’aparcament posterior a l’escola de La 
Sínia 
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 restauració de la riera de Vallvidrera. 
 arranjament del camí del riu, que ha permès adaptar un 

tram de més de 3 km perquè vianants i bicicletes puguin 
dur a terme la seva activitat amb la màxima comoditat i 
seguretat possibles. Així, s’han eliminat tots els forats i 
els bassals, plantat arbres i arbusts i senyalitzat el 
recorregut 

Es tracta doncs, d’un projecte metropolità que ha connectat la vila 

de Molins de Rei amb el riu i amb altres municipis veïns.  

40 Restauració de la 

Riera de Vallvidrera  

Al mes d’octubre de 2019, la Junta Local para aprovar el projecte 

d’arranjament de la riera de Vallvidrera en el seu curs baix, entre la 

masia de can Rabella i el riu Llobregat, al terme municipal de 

Molins de Rei. Està previst que les obres finalitzin al primer 

trimestre de 2023. 

El tram comprès al projecte té una longitud de 1.607 m i la 

superfície considerada com a àmbit del projecte és de 63,37 ha. 

L’àmbit respon al  tram baix de la riera, els espais lliures propers 

que hi estan vinculats, els equipaments comunitaris en contacte i 

els espais agraris i forestals que formen part dels vessants o 

conques tributàries de la riera. 

El projecte té per objectiu protegir la fauna i els recursos naturals, 

promovent l’ús sostenible dels ecosistemes terrestres, lluitant 

contra la desertificació, detenint i invertint la degradació de les 

terres i frenant la perduda de la diversitat biològica. 

Així mateix, el projecte inclou criteris i directrius com la 

recuperació de la funcionalitat ecològica de la riera que connectarà 

la serra de Collserola i el riu Llobregat; actuacions als marges de la 

riera; el reconeixement de l’agricultura com a element conformador 

i identitari del paisatge de la vall per tal que es faciliti la 

permanència dels cultius existents, es recuperin camps abandonats 

i s’implementi una gestió d’agricultura en custòdia, especialment en 

els sòls públics presents; la millora de la qualitat paisatgística del 

conjunt, compatibilitzant l’ús social amb el productiu i natural i 

també; les mesures per integrar millor els assentaments 

industrials, les infraestructures i els serveis que travessen i 

voregen la vall. 

 

 

 

 

 

41 Projecte “Parcs 

Naturals i 

Biblioteca” 

Projecte impulsat per DIBA amb la finalitat de potenciar el parc 

natural de Collserola, iniciativa a la que es va adherir Molins de Rei. 

Així, la Biblioteca municipal El Molí ha desenvolupat un fons 

bibliogràfic sobre el parc i organitza tallers i altres activitats per 

sensibilitzar als infants i joves sobre la importància de conservar i 

protegir aquest espai natural. 

 

 

 

 

Núm. 



 

 

 

Objectiu 16: Pau i justícia:  Promoure polítiques i institucions locals eficaces, 

innovadores i co-creadores de valor públic. 

 

Núm. Iniciativa Descripció 
Altres ODS 

relacionats 

42 Pressupostos 

participatius per 

als joves i per als 

barris 

L’Ajuntament va destinar 250.000 € per al procés 

participatiu dels pressupostos del mandat 2016-2019. Els 

vilatans i vilatanes de Molins de Rei van proposar diversos 

projectes que, un cop validats per l’Ajuntament, es van 

sotmetre a votació popular vinculant. A banda, la corporació 

municipal i l’associació de veïns i veïnes van afegir dos 

projectes addicionals. Finalment, es van escollir 51 

inversions, que han estat executades amb un nivell superior 

al 95%. Tot el procés va comptar amb la participació de 1.200 

molinencs i molinenques. L’Ajuntament vol repetir 

l’experiència a l’any 2022, ampliant la partida fins a 1 M d’€; 

aquest import es distribuirà per barris, en funció de la seva 

població. 

Per altra banda, l’Ajuntament organitza anualment un 

procés de participació (“Mou! El Cul!”) adreçat a tots els 

joves i les joves de 14 a 30 anys, que viuen a Molins de Rei.  

La iniciativa s’emmarca en el Pla Local de Joventut i pretén 

que aquest col·lectiu decideixi a quines activitats o projectes 

es destina una determinada partida pressupostària 

municipal (12.000 € a l’any 2021). Les accions han d’estar 

relacionades amb l’oci alternatiu, la cultura i la creació o 

l’emancipació.  

 

43 Pla de Cooperació 

al 

Desenvolupament, 

Pau i Drets 

Humans 2017-2021 

L’Ajuntament disposa d’un pla o marc de referència en 

relació a la cooperació al desenvolupament, solidaritat i 

foment de la pau. El document concreta les zones 

geogràfiques i els projectes on Molins de Rei vol centrar-se 

en la seva aposta solidària envers als països més 

desafavorits. 

El document vol ajudar a aconseguir un desenvolupament 

global i sostenible que garanteixi el benestar i la pau a 

escala mundial, sense deixar de banda que la cooperació 

des del món municipal ha de tenir una singularitat pròpia i 

donar suport als processos de desenvolupament local, de la 

mateixa manera que s’ha de reforçar l’entorn i sensibilitzar-

lo per tal de fer una societat més solidària i responsable. 

 

 

 

 Objectiu 17: Aliances per als objectius mundials: Enfortir les aliances per a la 

sostenibilitat a tots els àmbits. 

 



 

Núm. Iniciativa Descripció 
Altres ODS 

relacionats 

44 Cultura d’aliances 

estratègiques 

L’Ajuntament té establertes diverses aliances estratègiques amb 

altres administracions públiques i entitats per impulsar 

projectes rellevants a la vila com, per exemple, associacions de 

comerciants, associacions dels polígons industrials, Cambra de 

Comerç del Baix Llobregat, UPIC, UPC, UAB, Consell Comarcal del 

Baix Llobregat, Àrea Metropolitana de Barcelona, Federació de 

Cooperatives de Catalunya, Museu Nacional d’Art de Catalunya, 

etc. 

 

 

 

 

45 Exposició “Molins 

de 10” 

L’Ajuntament de Molins de Rei ha organitzat una exposició per 

donar a conèixer a la ciutadania els 25 grans projectes de 

transformació de la vila. L’exposició (Molins de 10) s’inaugura al 

mes de desembre 2021 i s’ha enfocat per difondre l’Agenda 2030 

a la ciutadania, ja que cada projecte estratègic està vinculat als 

ODS amb els que està contribuint el municipi. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ODS relacionats Comentaris 

 

 

 

 

Elevat 

 

   

   

   

Les polítiques municipals de l’Ajuntament de Molins de Rei als darrers anys han permès contribuir preferentment als ODS 

esmentats.  

En primer lloc, cal remarcar l’aposta clara pels tres ODS que engloben els aspectes més socials (ODS 1, 2 I 10), esforç 

incrementat per garantir les necessitats relacionades amb la COVID-19. Destaca la feina feta envers la infància, la gent 

gran i els col·lectius més desafavorits econòmicament. 

L’ens local prioritza també la igualtat de gènere (ODS 5), amb actuacions diverses per prevenir i gestionar episodis de 

violència de gènere i defensar els drets del col·lectiu LGTBI. 

El terme municipal de Molins de Rei s’estén entre Collserola i el riu Llobregat. Per aquest motiu, els últims equips de 

govern han dut a terme actuacions rellevants per protegir els esmentats espais naturals (recuperació de l’entorn fluvial, 

preservació de les masies de Collserola, etc.). 

La vila promou el creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible (Fira Candelera, reactivació del comerç local, etc.). 

De fet, l’índex d’atur al municipi és molt baix. 

També cal remarcar el Pla Local de Salut, sobretot en la promoció d’hàbits saludables com l’esport i la millora de la 

qualitat de vida de les persones amb malalties cròniques 

Finalment, un fet remarcable és l’aposta per les aliances amb altres institucions i entitats (ODS 17) enfocament necessari i 

imprescindible per impulsar projectes transversals d’infraestructures, socials o ambientals. 

 

 

Mitjà 

 

   

  

  

 

Aquests ODS presenten un grau d’alineament mitjà. Tot i que s’estan fent actuacions i esforços per a millorar aquests 

aspectes, encara hi ha mancances que caldria abordar, sobretot, en aquells ODS que es considerin prioritaris per a l’equip 

de govern i la ciutadania.  

Els ODS 11 i 9 són inherents a qualsevol ens local. En aquesta línia, l’Ajuntament ha identificat 25 grans projectes de vila, 

tots ells estratègics i rellevants, que s’han d’executar durant els propers anys. Entre d’altres aspecte, hi ha una clara 

aposta per naturalitzar el municipi, la promoció de la cultura i les tecnologies 4.0. 

A nivell d’educació (ODS 4) s’ha d’actualitzar el Pla Educatiu de Vila i treballar en reptes importants com la prevenció de 

l’absentisme escolar,  

En acció climàtica (ODS 13), es disposa del Pla d’Adaptació al Canvi Climàtic, document que descriu els objectius i 

actuacions que han de guiar el full de ruta de la corporació a curt i mig termini. 

El municipi també ha fet un esforç important en la gestió de residus (ODS 12) i ara ha de repensar el seu model per 

complir amb la directiva europea. També hauria de potenciar la inclusió de clàusules socials i ambientals a les seves 

licitacions. 

RESUM I CONCLUSIONS 



 

 

 

 

 

 

 

Baix 

    

En aquest darrer apartat destaquem els ODS on es detecten menys actuacions alineades amb l’estratègia municipal.  

El govern local té clar que s’ha de treballar en potenciar les energies renovables (ODS 7). Hi ha diversos projectes 

previstos que s’haurien d’executar en un futur pròxim. 

La contribució de la vila a l’ODS 14 és limitada, ja que no té accés directe al medi marí.  

Finalment, l’organització hauria de dotar-se de més recursos per potenciar actuacions que ajudessin a modernitzar la 

institució i millorar aspectes com la transparència, la participació ciutadana, l’administració electrònica o la comunicació 

entre les diferents àrees municipals. 



 

Materialitat dels ODS 

Als anteriors apartats, s’han localitzat els ODS més destacables de l’equip de govern de 

l’Ajuntament de Molins de Rei i s’ha analitzat el grau d’alineament de les polítiques municipals amb 

l’Agenda 2030.  

En una segona fase, cal establir prioritats; els recursos són limitats i els ens locals no poden actuar 

alhora sobre els 17 ODS. Per tant, cal concretar en quins ODS l’Ajuntament de Molins de Rei vol 

contribuir de forma prioritària a l’Agenda 2030.  

En aquesta línia, l’avaluació s’ha realitzat en base a dos criteris: 

 importància per a l’equip de govern de l’Ajuntament de Molins de Rei 
 importància per a la ciutadania i altres agents del territori.  

 

Es consideren prioritaris aquells ODS que són més importants tant per a l’equip de govern com per a 
la ciutadania/agents del territori.  En general, caldria prioritzar l’elaboració de plans i projectes 
associats a aquests ODS com a requisit indispensable per l’assoliment de l’Agenda 2030. Aquest 
sistema de treball permetria monitoritzar i avaluar les actuacions.  
 

Els ODS considerats com a materials per part de l’equip de govern de l’Ajuntament de Molins de Rei 

són: 
 

       

Tot seguit, es justifica per què aquests ODS han estat considerats com a més significatius. 

ODS prioritaris Per què és prioritari? 

 

L’aposta ferma de l’equip de govern municipal per la igualtat de gènere, el feminisme o 

el respecte dels drets del col·lectiu LGTBI no pot defallir. Entre d’altres punts, cal revisar 

el Pla Local d’igualtat 2018-2021, potenciar les accions de sensibilització al teixit 

productiu local i al món educatiu, incidir més en la formació dels professionals implicats, 

dissenyar serveis específics adreçats a joves i adolescents i adaptar el protocol per 

prevenir l’assetjament sexual o per raó de gènere a l’Ajuntament. 

> Pla d’igualtat. 
> Pla LGTBI. 
> Servei d’informació i atenció a les dones i als infants. 
> Servei d’atenció integral a persones LGTBI. 

> Programa contra l’abús sexual infantil. 

 

La lluita contra el canvi climàtic implica una transició energètica cap a fonts més netes i 

segures.  

L’Ajuntament de Molins de Rei pot aprofitar els seus equipaments municipals per 

accelerar el desplegament de les energies renovables, apostar per l’autoconsum i crear 

alhora comunitats energètiques. Tot això, acompanyat d’una major sensibilització de les 

empreses/comerços i un programa d’ajuts a les llars que incentivi la implementació 

d’aquestes noves fonts. 



 

ODS prioritaris Per què és prioritari? 

> Subvencions per a la compra de bicicletes i vehicles elèctrics. 
> Vehicles municipals i bus urbà elèctrics. 

> Instal_lació de plaques fotovoltàiques. 

 

Una de les prioritats del govern municipal són les persones, vetllant per la cobertura de 

les seves necessitats bàsiques i la reducció de les desigualtats.  Algunes actuacions 

passarien per: 

 reforçar els ajuts d’emergència (social i per habitatge). 

 consolidar el treball amb els joves i adolescents de la vila. 

 impulsar el fòrum d’envelliment actiu i el suport a la gent gran. 
ODS 10: REDUCCIÓ DE LES DESIGUALTATS 
> Pla de ciutadania i diversitat. 
> Programes de suport a la dependència. 
> Pla d’acció per a la gent gran. 
> Pla d’accessibilitat. 
> Pla d’acció per a les persones amb discapacitat. 
> Fòrum de l’envelliment actiu. 

 

 

Els municipis han d’aconseguir ser llocs inclusius, segurs, resilients i sostenibles. 

L’equip de govern de Molins de Rei està immers en un canvi de model urbà, amb la idea 

d’apropar Collserola al riu. Així, entre d’altres temes, hi ha una aposta ferma per: 

 la renaturalització de la vila, mitjançant un increment dels espais verds que 

permetin contribuir en la lluita contra el canvi climàtic i ajudar a millorar la salut de 
les persones.  

 el desenvolupament d’infraestructures que permetin millorar la mobilitat i la 
connectivitat del municipi. 

 l’habitatge assequible, concretat en el barri de Les Guardioles i la Plaça de la 
Llibertat 

 la rehabilitació del Palau Requesens per que esdevingui un Centre d’Art i Cultura del 

Renaixement. 

 

Molins de Rei té un entorn (autopistes, indústries, etc.) que dificulta assolir bons nivell de 

qualitat de l’aire. A més, l’emergència climàtica és una de les principals amenaces a les 

que s’enfronta la humanitat i els ens locals no poden ser aliens a aquesta realitat. Un cop 

aprovat el Pla d’Adaptació al Canvi Climàtic,  s’han de posar en marxa actuacions vàries 

relacionades amb la mobilitat sostenible i la millora de l’eficiència energètica/increment 

de la presència d’energies renovables als equipaments municipals, tot això acompanyat 

d’un forta sensibilització al món educatiu i a la ciutadania, en general.   

 

Perquè el patrimoni natural del municipi és un dels atractius més rellevants i 

diferenciadors de Molins de Rei i perquè es vol apostar pel turisme que posi en valor 

l’entorn natural.  

 

Els grans projectes de transformació de la vila requereixen aliances amb altres 

administracions públiques i aliances públic-privades. En aquesta línia, cal continuar la 

feina desenvolupada als darrers anys. 

Finalment, cal formalitzar el compromís de l’Alcaldia amb l’Agenda 2030, donar-la a 



 

ODS prioritaris Per què és prioritari? 

conèixer a tots els agents del territori i implicar l’equip municipal en la seva consecució. 

 

 

 

 

 

ODS 1: ERRADICAR LA POBRESA 
> Ajuts per garantir el dret a l’habitatge: 
- Prestacions pel pagament del lloguer. 
- Programa de mediació per al lloguer social. 
- Habitatges temporals d’emergència social. 
> Ajuts per garantir els subministraments energètics bàsics. 
> Ajuts d’emergència social per garantir les necessitats bàsiques. 
ODS 2: FAM ZERO 
> Nou centre de distribució d’aliments al centre sociosanitari Josep 
Maria Salas i Peiró. 
> Ajuts a l’alimentació bàsica. 
> Ajuts complementaris a les beques de menjador. 

> Malbaratament alimentari. 

 

 
 

ODS 8: TREBALL DIGNE I CREIXEMENT ECONÒMIC 
> “El meu primer contacte” per a joves que cerquen la seva primera 
feina. 
> Plans d’ocupació i programes de garantia juvenil. 
> Centre d’ocupació i serveis a les empreses Joan N. García Nieto. 
> Subvencions per a la contractació de treballadors a l’atur. 
> Subvencions per a autònoms i microempreses. 

> Subvencions per a la implementació de tecnologies 4.0. 

 

 

 

ODS 12: GARANTIR MODALITATS DE CONSUM I PRODUCCIÓ SOSTENIBLES 
> Fira de la Candelera. 
> Recollida selectiva de residus. 
> Consell municipal agrari. 
> Oficina municipal d’informació al consumidor. 

> Economia circular. 

 

 

 

 

ODS 16: PAU, JUSTÍCIA I INSTITUCIONS SÒLIDES 
> Pla de cooperació al desenvolupament, pau i drets humans. 
> Molins de Rei solidària. 
> Pressupostos participatius per als joves i per als barris. 

> Servei de mediació comunitària. 

 



 

ODS 17: ALIANÇA PER ALS OBJECTIUS 
> Adhesió de Molins de Rei a la Xarxa d’entitats locals per a l’Agenda 

2030. 

> Agermanament Paraguai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Avaluació global del grau d’alineament de les polítiques municipals amb 

els ODS  

 Correspondència de projectes i ODS  

Antecedents 

 

 


